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  الملخص
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية االجتماعيـة                

والتكـاليف  ، واهتمام الجمعيات المهنية الفلسطينية   ، وثقافة الشركات المساهمة العامة   ، التشريعات(
في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة      )  على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية     المترتبة

كمـا  ، في سوق فلسطين لألوراق المالية من وجهة نظر مدققي الحـسابات وإدارات الـشركات             
وذلك لمعرفة نقاط القـوة     ، هدفت إلى دراسة محتوى التقارير المالية الصادرة عن تلك الشركات         

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي      . ع اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية    والضعف في واق  
 -من خالل دراسة المحتوى والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واختبار اإلشارة واختبار مـان            

  . وآالس للوصول إلى النتائج-وتني واختبار كروسكال
 أن تكـون رافعـة لـسوق فلـسطين              ومن أهم نتائج الدراسة وجود نواة صلبة فاعلة يمكن        

على الرغم من أن اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة كـان           ، لألوراق المالية في هذا المجال    
ويكاد يكون معدوماً في بعض الشركات التـي لهـا   ، متواضعاً وضعيفاً في غالبية التقارير المالية 

  .أثر مباشر على المجتمع والبيئة
 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة فـي تقـارير الـشركات                 وأن هناك معوقات تحد من    

، المساهمة العامة تمثلت في ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عـن المـسؤولية االجتماعيـة     
وضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية وضعف االهتمام بمحاسـبة            

وزيادة التكـاليف المترتبـة علـى       ، المهنية الفلسطينية المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات      
وتمثل ذلك بشكل رئيس في ضـعف رقابـة أجهـزة الـسلطة الوطنيـة               ، اإلفصاح االجتماعي 

وضعف دور اإلعالم فـي نـشر ثقافـة المـسؤولية           ، الفلسطينية في المجال االجتماعي والبيئي    
ل أصحاب المصالح في الشركات     وعدم طلب معلومات ذات دالالت اجتماعية من قب       ، االجتماعية

وعدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بفعاليات تعزز مـن وعـي وممارسـة     ، المساهمة العامة 
وعـدم وجـود   ، المحاسبين والمدققين في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة   

ات المساهمة مثل إعفاء    حوافز حكومية كافية لتبني سياسات اجتماعية وبيئية مرغوبة لدى الشرك         
وضعف دور جماعات الضغط الفلسطينية مثل جمعيات حقوق اإلنـسان   ، ضريبي أو دعم معنوي   

  .وحماية البيئة وحماية المستهلك نحو تحمل الشركات مسؤوليتها االجتماعية
أن يهتم سوق فلسطين لألوراق المالية باإلفصاح عن معلومات         :      ومن أهم توصيات الدراسة   

وضـرورة قيـام    ، ويستخدمها في تقييم أداء الشركات المساهمة العامـة       ، دالالت اجتماعية ذات  
الهيئات الرسمية والمنظمات غير الربحية بتطـوير مؤشـر خـاص بالمـسؤولية االجتماعيـة               

وتعزيز ثقافة وممارسة الـشركات المـساهمة       ، واإلفصاح عنها أسوةً بالعديد من الدول المتقدمة      
  .وتفعيل دور الجمعيات المهنية الفلسطينية في هذا المجال،  االجتماعيةالعامة لمسؤوليتها



 ت 

  
Abstract  

  
The purpose of this study was to identify obstacles to the disclosure of social 
responsibility (legislation, and the culture of public shareholding companies, the 
interests of Palestinian professional associations and the costs of disclosure of 
social responsibility) in reports of public shareholding companies listed on the 
Palestine Securities Exchange, from the perspective of auditors and corporate 
management. The study also aimed to examine the contents of financial reports 
issued by these companies, in order to know the strengths and weaknesses of 
the reality in the disclosure of social responsibility. The researcher used the 
analytical descriptive method by content study, percentages, the arithmetic 
average, the signal test, the Mann - Whitney test and Kroskal - Wallace test to 
get results.  

 
One of the main results of the study is that there is a strong core that can be the 
impetus for the Palestine Securities Exchange in this area, although the 
disclosure of social responsibility has been modest and weak in the majority of 
financial reporting, and virtually non-existent in some companies that have a 
direct impact on the society and the environment. 
This study has concluded that the major obstacles which limit the disclosure of 
social responsibility in reports of public companies include: the weakness of 
legislation regarding the disclosure of social responsibility; the weak awareness 
of public shareholding companies of social and environmental issues; the weak 
attention by Palestinian professional associations to the accountability of social 
responsibility; the high costs resulting from the disclosure of social responsibility 
demonstrated in poor monitoring of the Palestinian National Authority in the 
social and environmental fields; the weak role played by the media in 
disseminating the culture of social responsibility; abstention from requesting 
information of social significance by the stakeholders in public shareholding 
companies; the failure of Palestinian professional associations to organize 
activities to enhance the professional practice of accountants and auditors in 
the field of accounting and disclosure of social responsibility; the absence of 
adequate governmental incentives to adopt social and environmental policies 
desired by shareholding companies, such as tax exemption or moral support; 
and the weakness of the role of pressure groups, such as the Palestinian 
human rights, environmental protection and consumer protection groups, to 
hold companies accountable for social responsibility. 

 
Key recommendations of the study include: Palestine Securities Exchange 
should pay attention to the disclosure of information of social significance, to 
use them to evaluate the performance of public shareholding companies; it is 
necessary that official bodies and non-profit organizations develop a specific 
index of social responsibility and its disclosure similar to those applicable in 
many developed countries; the culture and practice of public shareholding 
companies of social responsibility should be promoted; and the role of 
Palestinian professional associations in this field should be activated. 
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v                 إلى أرواح والداي وإخوتي الذين كان لذكراهم العطرة األثر الطيب فـي إنجـاز هـذه

  .الرسالة
  

v               إلى أرواح الشهداء الذين مدوا أجسادهم جسراً ليعبر اآلخرين ورسموا بـدمائهم حـدود
  .الوطن

  
v             إلى أسرانا القابعين داخل األكياس الحجرية وعتمة الزنازين الذين يسطرون بـصمودهم

  .روع مالحم التاريخأ
  

v                  إلى أطفال فلسطين الذين يبرق في عيونهم األمل بغٍد مـشرق وحيـاة تليـق باإلنـسان
  .وكرامته

  
v              إلى المرابطين على حدود الوطن والفرسان الذين يحملون األمانة في قلوبهم ويتقـدمون

  .المسير رغم حلكة الظالم
  

v  بوقتهم ودعاءهمإلى زوجتي وأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي الذين لم يبخلوا علي.  
  

v إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع.  
  

  حامد أحمد أبو سمرة
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والصالة والسالم علـى سـيدنا محمـداًَ        ،      الحمد هللا رب العالمين حمداً يليق بعظمته وجالله       
 علي بإتمام هذه الرسالة     الحمد هللا الذي من   ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين        

وخالص الشكر والتقدير للجامعة اإلسالمية بكافـه أقـسامها وكلياتهـا           ، وإخراجها بهذه الصورة  
وأخص بالذكر عمادة الدراسات العليا وكلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل إلتـاحتهم الفرصـة              

  .لطالب العلم إلكمال دراستهم العليا
 رئـيس قـسم      الـدكتور مـاهر درغـام      واالمتنان ألستاذي الفاضل       كما أتقدم بوافر الشكر     

وأسـأل اهللا   ، المحاسبة في الجامعة اإلسالمية لتوجيهاته البناءة أثناء إشرافه على هـذه الرسـالة            
وجهده ومثابرته في ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون إال            ، العظيم أن تكون خطواته للجنة    

  .من أتى اهللا بقلب سليم
 حمدي شحدة زعـرب        وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان للدكتور الفاضل            

مـدير   أكرم إبراهيم حمـاد      والدكتور الفاضل ، نائب عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة      
على تكرمهما بمناقـشة هـذه الرسـالة        ، عام الشؤون اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي       

  .وإثرائها بمالحظاتهم ومداخالتهم القيمة
     كما أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة لما بذلوه مـن عـصارة                

حيث كان لنصائحهم وتوجيهاتهم األثر     ، أدمغتهم الطيبة وجهدهم ووقتهم في سبيل رفع راية العلم        
  .البناء في إثراء وتعزيز وتصليب أداة الدراسة

     وخالص الشكر والعرفان والتقدير لكل من ساهم ولو بكلمة في إخراج هـذه الرسـالة إلـى         
  .وأخص بالذكر األحباب واألصدقاء و األبناء واألهل واألقارب والجيران، النور

  .واهللا ولي التوفيق،      فجزا اهللا الجميع عني خير الجزاء ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه
  

  بو سمرةحامد أحمد أ
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100 
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 :المقدمة.1.1
تأتي هذه الدراسة لتوضح معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الـشركات          

المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية من وجهه نظر مـدققي الحـسابات               
ات السابقة إلى وجود ضعف     وذلك في الوقت الذي أشارت العديد من الدراس       ، وإدارات الشركات 

 -وخاصـة أن المـسؤولية البيئيـة      ، في اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لتلـك الـشركات        
، االجتماعية للمشروعات المعاصرة أصبحت أمراً مقبوالً عموماً في جميع المجتمعـات الحديثـة          

وأن يـزداد   ، ؤوليةومن المتوقع أن تزداد مستقبالً أنشطة ومجاالت تلك المـس         ، المتقدمة والنامية 
وال شك أن المحاسبة علم اجتمـاعي تتطـور وظائفهـا           ، طلب اإلفصاح عن آثار تلك األنشطة     

لذلك ال بـد مـن     ، وتتوسع مجاالت تطبيقها واستخداماتها تبعاً لتغيرات الوسط وظروف المجتمع        
، حنان(يد  االجتماعي الجد  –إثارة التساؤل عن مستوى مشاركة المحاسبين في هذا المجال البيئي           

وذلك أن موضوع األداء االجتماعي في العصر الحديث يحتل اهتمامـاً بـارزاً             ). 265: 2003
حيث أخذ حيزاً واسعاً من فكر الباحثين والمنظمات المهنية والهيئات          ، ومتزايداً على كافة الصعد   

 ).5: 2005، العاني(العلمية إضافة إلى التشريعات القانونية لمعظم دول العالم 
   وتتجه أنظار المجتمع الفلسطيني بشكل عام إلى الشركات المساهمة العامة لتقوم بالمحاسـبة               

بصفتها أداة تستخدمها وتوظف مخرجاتها في ترشيد اتخاذ         واإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية   
حيث أن مخرجات أي نظام  ،القرارات التي تعظم المنفعة العائدة عليها وعلى المجتمع بشكل عام

محاسبي هي مجموعة من البيانات المالئمة التخاذ القرارات التي سوف تتحـول بـدورها إلـى                
، والعمالـة ، اإلنتـاج : ومن أمثلة هذه األنـشطة    ، مجموعة من األنشطة االقتصادية واالجتماعية    

وهنا يمكـن   ، واالستخدام الكفء للموارد المتاحة   ، والتوزيع العادل للدخل  ، والمحافظة على البيئة  
فيتعـين  ، له تأثير ضار على البيئة أو المجتمـع        -أو أكثر  -ول بأنه إذا كان أحد هذه األنشطة      الق

على النظام المحاسبي أن يأخذ ذلك في االعتبار عند اإلفصاح عن البيانات المرتبطة بهذا النشاط               
 ).106: 1978، الصبان(أو األنشطة 

عالج الفصل األول   ، ل رئيسة أربعة فصو  إلى   هاميستم تق  الدراسة    هذه      وللوصول إلى أهداف  
ت اإلطار العام للدراسة من حيث طبيعة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفرضياتها والدراسـا            

عالج الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة لإلطالع على ما كتـب           فيما  ، السابقة والتعليق عليها  
عالج الفـصل الثالـث   بينما ، لمحاسبيةة ا حول الموضوع في المراجع والكتب واألدبيات والنظري      

عبر دراسـة محتـوى التقـارير     ، الدراسة العملية للتوصل إلى نتائج الدراسة واختبار فرضياتها       
الدراسـة  عبـر   و، المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية         

، ققي الحـسابات وإدارات الـشركات      على مجتمع الدراسة المتمثل في مـد       طبقتالميدانية التي   
  .وعالج الفصل الرابع نتائج الدراسة وتوصياتها والدراسات المستقبلية
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  :مشكلة الدراسة. 2.1
يعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من ارتفاع نسبة الفقر والبطالـة والتلـوث                   

تضافر جهود جميع أفراد المجتمـع      البيئي وغيرها من المشكالت االجتماعية، األمر الذي يدعو ل        
ومنظماته للمساهمة في حل هذه المشكالت ومواجهة المخاطر التي تحـيط بهـم، وذلـك عبـر              

المحاسبة واإلفصاح عـن المـسؤولية االجتماعيـة         ويبرز هنا دور  ، الوسائل واألساليب المتاحة  
وتعمـل  ، لمجتمع والبيئة على الوفاء بواجباتها اتجاه ا     كإحدى هذه األدوات التي تساعد المنظمات     

وذلك ، وتفتح المجال لبناء مجتمع يعمل كخلية النحل في بناء مستقبل أفضل          ، على استدامة التنمية  
  .تكاليف اليوم التي تدفعها منظمات األعمال والمجتمع هي مستقبل األطفال واألجيال القادمة بأن

 الذين يقع علـى عـاتقهم       ،تمع     ويبرز هنا أيضاً دور المحاسبين في منشآت ومؤسسات المج        
 والتقرير عنها وتوصيلها إلـى مـستخدمي        ،رصد وتسجيل التكاليف والمنافع االجتماعية والبيئية     

، القوائم المالية وكل من له مصلحة في داخل المنشأة وخارجها لتساعدهم في اتخـاذ القـرارات               
  :وتتمثل المشكلة الرئيسة للدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي

    ما هي معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامـة              
وينبثق من هذا التساؤل الرئيس األسـئلة الفرعيـة          المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟     

 :التالية

هل يرجع ذلك إلى عدم وجود إلزام وتـشريعات باإلفـصاح عـن المـسؤولية االجتماعيـة            . 1
 ؟للشركات

 هل يرجع ذلك إلى ضعف ثقافة الشركات بقضايا المسؤولية االجتماعية؟ . 2

  هل يرجع ذلك إلى ضعف اهتمام الجمعيات المهنية بمحاسبة المسؤولية االجتماعية؟ . 3
هل يرجع ذلك إلى رغبة الشركات في تجنب زيادة التكاليف المترتبة علـى اإلفـصاح عـن                  . 4

  مسؤوليتها االجتماعية؟
األسباب مجتمعة أم غيرها من األسباب؟ وذلك من وجهه نظر مـدققي            أم يرجع إلى كل هذه       . 5

 .الحسابات وإدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 :أهمية الدراسة .1.3
     تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها توضح أهمية اإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة فـي                

وتوضح واقع اإلفـصاح عـن المـسؤولية        ، ة المنشورة للشركات المساهمة العامة    التقارير المالي 
وتحـدد  ، االجتماعية في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة          

المعوقات التي تحد من اإلفصاح عن هذه المسؤولية وذلك من وجهة نظـر مـدققي الحـسابات                 
  .وإدارات الشركات



 3

ك الدراسة مهمة للمجتمع بحيث توضح ما يمكن أن تقدمه المحاسبة واإلفـصاح عـن                    وكذل
وأيـضاً مهمـة    ، المسؤولية االجتماعية لإلنسان والبيئة ومنظمات المجتمع على اختالف أطيافها        

للمحاسبين والمدققين لتطوير أدائهم في هذا المجال ليقوموا بالواجب المنوط بهم اتجاه المجتمـع              
جة وتوصيل بيانات أداء المسؤولية االجتماعية لمستخدمي القوائم المالية ولكل من له            بقياس ومعال 

  .مصلحة في المشروعات التي يعملون بها
     وأيضاً الدراسة مهمة للمنشآت على اختالف أشكالها لتفعيل البعد البيئي واالجتمـاعي فـي              

ها وأهداف المجتمـع فـي التنميـة        بما يعنيه ذلك من تحقيق أهداف     ، برامجها وخططها المستقبلية  
ويحقق استمرارها وإمكانية التقييم الموضوعي ألدائهـا ومقارنتـه بـأداء المنـشآت             ، المستدامة

  .األخرى
  :أهداف الدراسة .1.4

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية                     
لمساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين لـألوراق         االجتماعية في التقارير المالية للشركات ا     

 :المالية ويندرج تحت هذا الهدف األهداف الفرعية التالية

  .التعرف على متطلبات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة1.

ـ             2. ي التعرف على واقع اإلفصاح االجتماعي في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجـة ف
 .سوق فلسطين لألوراق المالية

 اإلفصاح االجتماعي في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في          محدوديةتحليل أسباب   3.
سوق فلسطين لألوراق المالية من وجهه نظر مدققي الحـسابات وإدارات الـشركات المـساهمة      

 .العامة

 :أنموذج وفرضيات الدراسة. 5.1
  :أنموذج الدراسة. 1.5.1

ومن ،    تتمثل متغيرات الدراسة في اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية كمتغير تابع من جهة             
الجهة األخرى تتمثل المتغيرات المستقلة في ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية            
االجتماعية وضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقـضايا االجتماعيـة والبيئيـة وضـعف              

  .ام من قبل الجمعيات المهنية وزيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح االجتماعياالهتم
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  )1.1(شكل رقم 
  أنموذج الدارسة

  
  

  
  
  
  
  
  

  .إعداد الباحث: المصدر
  :فرضيات الدراسة. 2.5.1

جتماعيـة فـي تقـارير    محدودية اإلفصاح عـن المـسؤولية اال  :      الفرضية الرئيسة األولى  
  .الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 تؤثر معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تأثيراً ذو دالله          :     الفرضية الرئيسة الثانية  
. إحصائية على تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة             

  :نها تتفرع الفرضيات الفرعية التاليةوم
ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يعيق من إفصاح الـشركات             . 1

  .المساهمة العامة عن مسؤوليتها االجتماعية

اإلفصاح عن المسؤولية   
 االجتماعية

ثقافة الـشركات بالقـضايا االجتماعيـة       
 .والبيئية

االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعيـة     
 .مهنية الفلسطينيةمن قبل الجمعيات ال

  

 المتغير التابع

التــشريعات المتعلقــة باإلفــصاح عــن 
 .المسؤولية االجتماعية

 المتغيرات المستقلة

التكاليف المترتبة على اإلفـصاح عـن       
 .المسؤولية االجتماعية
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ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية يعيق من اإلفصاح عـن              . 2
  .ة في تقاريرها الماليةمسؤوليتها االجتماعي

ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية يعيق من             . 3
  .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة

زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح االجتماعي يعيـق مـن اإلفـصاح عـن المـسؤولية                 . 4
  .اعية في تقارير الشركات المساهمة العامةاالجتم

توجد فروق ذات دالله إحصائية حول معوقات اإلفـصاح عـن           :      الفرضية الرئيسة الثالثة  
المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق         

، الجهة التي ينتمـي إليهـا المـستجيب    : (يةالمالية بين آراء المبحوثين تعزى إلى المتغيرات التال       
وعدد الـدورات فـي     ، والشهادات المهنية ، وسنوات الخبرة ، والمكان الذي ينتمي إليه المستجيب    

  ).مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
  :الدراسات السابقة. 6.1

  :الدراسات العربية. 1.6.1
 ."بة االجتماعيةالمحاس: "بعنوان، )1978، الصبان(دراسة  .1

     هدفت الدراسة إلى تقييم الدراسات التي تناولت المحاسبة االجتماعية بغرض تحديـد إطـار            
، والمفـاهيم ، يكون أساساً لنظرية المحاسبة االجتماعية ويتضمن كل مـن األهـداف          ، شامل لها 

 دراسـة إمكانيـة     كما هدفت أيضاً إلى   . وأسس إعداد القوائم والتقارير النهائية    ، وأساليب القياس 
 .التطبيق لهذا اإلطار الشامل للمحاسبة االجتماعية في الوحدات االقتصادية

   وتوصلت الدراسة إلى أن المحاسبة االجتماعية لم تلق االهتمام الكافي من الهيئات العلميـة                
وأن معظم أنشطة المشروع تتصف بثالث جوانـب        ، والمهنية مثل الفروع األخرى من المحاسبة     

وتختلف األهمية النسبية لكل جانب     ، والجانب االجتماعي ، والجانب اإلداري ، الجانب المالي : هي
واقتصار القياس علـى الجـانبين األول   ، تبعاً لطبيعة نشاط المشروع ونوعية النشاط في حد ذاته    

وازدياد اهتمام المنشآت في الفترة األخيـرة باإلفـصاح عـن           ، والثاني دون الجانب االجتماعي   
إما في صورة مرفقات أو فـي       ، نشطة ذات المضمون االجتماعي في التقارير والقوائم المالية       األ

الـشعور الـذاتي    : وأن المسؤولية االجتماعية تنبع من مصادر ثالث هـي        ، صلب القوائم المالية  
  .ووجود التشريعات وما تتطلبه طبيعة المنشأة من القيام ببعض األعمال ذات التأثير االجتماعي

  ومن أهم توصيات الدراسة إمكانية استخدام المحاسبة االجتماعية كوسيلة لتقيـيم األداء فـي        
وضرورة مساهمة جمعية المحاسبين والمراجعين فـي التـرويج ألهميـة           ، شركات القطاع العام  

وضـرورة  ، المحاسبة االجتماعية وتوضيح المزايا التي ستعود على المجتمع مـن اسـتخدامها           
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ات في الجهود المبذولة لوضع معايير متفق عليها لكـل مـن وظيفتـي القيـاس                اشتراك الجامع 
  .والتقرير داخل إطار من المفاهيم األساسية المقبولة قبوالً عاماً

البعد االجتمـاعي وأثـره علـى مفهـوم الوحـدة           : "بعنوان، )1987، أبو الفتوح (دراسة   . 2
  ".المحاسبية والقرارات االستثمارية

لى ما يمكن أن تؤديه المحاسبة في مجال المـشكالت الخاصـة بقيـاس                   ركزت الدراسة ع  
وذلـك  ، وعرض تأثيرات العمليات االجتماعية التي تدور في نطاق المسؤولية االجتماعية للوحدة          

  .ببيان أثر البعد االجتماعي على مفهوم الوحدة المحاسبية
ؤولية االجتماعيـة تتطلـب     إن المحاسبة عن المـس    :      وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها     

وأنه لم يعـد للربحيـة      ، امتداداً للحدود التقليدية للمحاسبة وراء حدود الشخصية المعنوية للمنشأة        
،  نفس درجة األهمية التي كانت لها فيمـا مـضى  - عند تقييم المشروعات االستثمارية    -التجارية

ي مـن بينهـا الربحيـة       حيث إن هناك أهداف متعددة مطلوب أن يحققها المشروع االسـتثمار          
  .االجتماعية

إطار فكري لمراجعة األداء    ، حدود المسؤولية االجتماعية  : "بعنوان، )1991، عالم(دراسة   . 3
  ".االجتماعي لمنظمات األعمال في دول العالم النامي

وجهـود البـاحثين    ،      هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم المراجعـة االجتماعيـة          
وتحديد المسببات التي أدت إلـى صـعوبة        ، ية العالمية والعربية في هذا المجال     والمنظمات المهن 

  .تحديد اإلطار الفكري للمراجعة االجتماعية في الدول النامية عامة والعربية خاصة
     وتوصلت الدراسة إلى أن موضوع مراجعة األداء االجتماعي لمنظمات األعمال لـم يحـظ              

 جانب المنظمات المهنية للمحاسبة في الدول النامية بما فيها الدول           بالقدر الواجب من االهتمام من    
 هو إطار غير محدد المعالم ولـم يتفـق          -وأن اإلطار العام لمراجعة األداء االجتماعي     ، العربية

وأن الدراسـة التحليليـة قـد أظهـرت أن األداء         ، على أبعاده حتى وقت الدراسة بشكٍل قـاطع       
 هو نشاط يمكن تقنينه عن طريق تحديد فئاته ومجاالتـه وأهدافـه    ،االجتماعي لمنظمات األعمال  

وبالتالي يمكن تحديد سبل قياسه ومراجعته والتقرير عن نتائجه بـشكل موضـوعي             ، ومتغيراته
  .وسليم

محاسبة المسؤولية االجتماعية والشركات المـساهمة      : "بعنوان، )1996، جهماني(دراسة   .4
  ."العامة

وقوف على مدى إدراك صانعي القرار في الشركات المساهمة العامـة                هدفت الدراسة إلى ال   
ومعرفة مدى استعدادهم لتحمـل     ، المدرجة في سوق عمان المالي لمفهوم المسؤولية االجتماعية       

وبيان آرائهم حول ضرورة وجـود نظـام محاسـبي لإلفـصاح عـن أدائهـا                ، تلك المسؤولية 
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سنوية لتلك الشركات لمعرفة مدى إفصاحها عـن        فضالً عن إجراء مسح للتقارير ال     ، االجتماعي
 .أدائها في هذا المجال ونوعيته

     توصلت الدراسة إلى أن صانعي القرار في تلك الـشركات يـدركون مفهـوم المـسؤولية                
، االجتماعية بمعناها الواسع إال أنهم ال يعيرون مجاالتها المختلفة نفس المستوى مـن االهتمـام              

وأن ، ى باألولوية ثم يليها المستهلكون والبيئة وأخيـراً المجتمـع المحلـي         فالموارد البشرية تحظ  
صانعي القرارات في هذه الشركات مع المحافظة على البيئة حتى إذا تطلب ذلـك دفـع نفقـات                  

وأن إدراك الشركات المبحوثة لمفهوم محاسبة المـسؤولية        ، كبيرة انقلبت مواقفهم إلى المعارضة    
وأن تطبيقها يتطلب تشريعات قانونيـة إضـافة        ، ألسباب الرئيسة لتطبيقها  االجتماعية يعتبر أحد ا   

  .إلى تبني نموذج محاسبي موحد
إجراء الدراسات واألبحـاث الالزمـة لوضـع        :      وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها     

نموذج محاسبي للمسؤولية االجتماعية بحيث يكون سهل الفهم والتطبيق معاً ويمكـن للـشركات              
ووضع تشريعات قانونية تشمل كافة جوانب المسؤولية االجتماعية وخاصة         ، يقه بتكلفة مقبولة  تطب

مجاالت البيئة والمستهلكين والمجتمع المحلي تسترشد بها الشركات إلبـراء ذمتهـا مـن تلـك                
وتنـشيط دور   ، وتكون مرجعاً عند حدوث خالفات بين الشركات والجهات الرقابيـة         ، المسؤولية

ابية الرسمية واألهلية مثل وزارة العمل والتموين والـشؤون االجتماعيـة وجمعيـة             الجهات الرق 
  .حماية المستهلك وجمعية حماية البيئة

اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعيـة      : "بعنوان، )2000، بدوي وعثمان (دراسة   . 5
  ".للوحدة االقتصادية

ومات المسؤولية االجتماعية للوحدة         هدفت الدراسة إلى التعرف على أسس اإلفصاح عن معل        
ويتطلب تحقيق هذا الهدف دراسة اإلسهامات الفكرية والمهنية المتاحـة فـي هـذا              ، االقتصادية

المجال بغية تقييمها للتوصل إلى المحاور األساسية  التي يمكن أن يركز عليها اإلفصاح المالئـم              
 .عن معلومات المسؤولية االجتماعية للوحدة االقتصادية

     ومن نتائج الدراسة أن تحديد نوعية المعلومات التي ينطوي عليها اإلفـصاح فـي مجـال                
المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية تخضع العتبارات معينة تتمثل في لغة الرسالة التي تفـصح              

حيث يتطلب اإلفصاح عن أنشطة المـسؤولية     ، عنها تلك المعلومات ومضمونها وطريقة عرضها     
أن تمتد لغة التعبير عنها إلى أكثر من التعبير الكمي النقدي بما يتالءم مـع طبيعـة                 االجتماعية  

كما يتسع مضمون الرسالة المحاسـبية ليـشتمل علـى          ، النشاط االجتماعي المراد اإلفصاح عنه    
المعلومات الكمية غير النقدية وكذلك المعلومات الوصفية حول تأثيرات العمليات االجتماعية التي            

أما بالنسبة لطريقة عرض المعلومـات االجتماعيـة فإنـه مـن            ،  قياسها بمقاييس كمية   ال يمكن 
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حيث يكون استخدام القوائم اإلضـافية      ، المنطقي عدم ظهورها في صلب القوائم المالية المنشورة       
  .الملحقة بالقوائم المالية بمثابة الطريقة األكثر مالءمة لعرض معلومات المسؤولية االجتماعية

ن أهم توصيات الدراسة قيام الهيئات العلمية والمهنية كجمعية المحاسـبين والمـراجعين                  وم
المصرية بوضع المعايير اإلرشادية للوحدات االقتصادية بشأن أسـس القيـاس والتقريـر عـن              

  .األنشطة المحددة لمجاالت المسؤولية االجتماعية
المحاسبية عـن المـسؤولية     أهمية المعلومات   : "بعنوان، )2002، يحيى وآخرون (دراسة   . 6

  ".االجتماعية في عملية التحليل المالي بالتطبيق على شركة الخازر إلنتاج المواد اإلنشائية
     هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة المعلومات المحاسبية عن المـسؤولية االجتماعيـة مـن              

أهمية المحاسبة عـن    خالل التعرض إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية وجوانبها ومن ثم مفهوم و          
المسؤولية االجتماعية وكذلك أهمية المعلومات المحاسبية بصورة عامـة وأهميـة المعلومـات             

وتوضيح أثر المعلومات المحاسـبية عـن       . المحاسبية عن المسؤولية االجتماعية بصورة خاصة     
 والنـسب   المسؤولية االجتماعية في نتائج عملية التحليل المالي من خالل توضيح أهم المؤشرات           

المالية التي يمكن أن تتأثر بها بصورة مباشرة ومن ثم تطبيق ذلك بصورة عملية علـى شـركة                  
 .الخارز إلنتاج المواد اإلنشائية

     توصلت الدراسة إلى أن المعلومات المحاسبية عن المسؤولية االجتماعية تحتل أهمية كبيـرة   
ن خدمة العديد من الجهـات المـستفيدة ذات         في الوحدات االقتصادية نظراً لما يمكن أن تؤديه م        

العالقة بالوحدة االقتصادية والتي تظهر النشاطات والمساهمات االجتماعية التي تقود بها الوحـدة      
  .االقتصادية لخدمة المجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه وبما ال يتعارض مع هدفها العام

اسبة عن المسؤولية االجتماعية         ومن ضمن ما أوصت به الدراسة ضرورة وجود نظام للمح         
يقوم بإنتاج تلك المعلومات بحيث يمثل نظام فرعي ضمن نظام المعلومات المحاسبية في الوحـدة      

  .االقتصادية
حالـة  : معوقات اإلفصاح البيئي في التقارير الماليـة : "بعنوان، )2005، أبو العزم(دراسة   .7

  ".جمهورية مصر العربية
ومراجعـة أهـم الدراسـات      ، تبيان مفهوم وآليات اإلفصاح البيئي         هدفت هذه الدراسة إلى     

واسـتعراض مـا ورد بالتـشريعات       ، السابقة التي تعرضت لدوافع ومعوقات اإلفصاح البيئـي       
والوقوف على واقع اإلفـصاح البيئـي فـي         ، المصرية المعاصرة عن متطلبات اإلفصاح البيئي     

راء الشركات المصرية المسجلة بهيئـة سـوق        واستطالع آ ، التقارير المالية للشركات المصرية   
وكذلك آراء أعضاء الجمعية المصرية لألوراق المالية عن المعوقات المحتملة إلفـصاح             ، المال

 .الشركات المصرية عن المعلومات البيئية
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     وخلصت الدراسة إلى أن معوقات اإلفصاح البيئي في التقارير المالية للـشركات المـصرية      
والثـاني هـو    ، عدم إلزام الشركات باإلفصاح البيئي    : بع أسباب أساسية األول هو    تتوزع على أر  

والثالث هو تجنب الخسائر أو التكـاليف التـي قـد تلحـق             ، نقص الوعي العام بالقضايا البيئية    
  .والرابع هو غياب البعد البيئي في تقييم نجاح الشركات، بالشركة

وتـضع  ، عامة لسوق المال باإلفصاح البيئي للشركات          وقد أوصت الدراسة بأن تهتم الهيئة ال      
القواعد الملزمة والمنظمة له مسايرة للهيئات المشرفة على سوق المال فـي الواليـات المتحـدة         

وأوصت بزيادة جرعة مادة البيئـة      ، األمريكية والدول األوروبية وتلبية حاجة المجتمع المصري      
ة وعـي المجتمـع باآلثـار البيئيـة للـشركات ذات       في وسائل اإلعالم والمناهج الدراسية لزياد     

وزيادة دور جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني في زيادة الوعي البيئي           ، الحساسية البيئية 
  .وحث المستهلكين على تفضيل منتج الشركات الصديقة للبيئة

ألداء دور المعلومات المحاسبية فـي قيـاس وتقيـيم ا         : "بعنوان، )2005، العاني(دراسة   . 8
  ".دراسة تطبيقية في مملكة البحرين: االجتماعي للمؤسسات الصناعية

     هدفت الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على أهمية المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال            
وتأصيل بعض المفاهيم األساسية لألداء االجتماعي وما يحظى به مـن اعتبـارات فـي الـدول       

صر القياس المحاسبي لألداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية وتطبيقها في         ومناقشة عنا ، المتقدمة
 .مملكة البحرين للتعرف على مدى وفاء تلك المؤسسات بالتزاماتها االجتماعية

     توصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة في حجم تكاليف األداء االجتماعي للشركة على الرغم               
وتلك الزيادة ظهرت من خالل ارتفـاع       ، موضوع البحث من ثبات حجم المبيعات خالل السنتين       

وذلك يدلل على حرص الشركة لخلق جو من التناغم والتوافق          ، حصة الوحدة لكل فئة من الفئات     
األمـر  ، بينها وبين العاملين والبيئة المحيطة والمجتمع وإشباع رغبات المستهلكين ذوي العالقـة       

وهذا ما  ، عكس بشكل أو بآخر على نتائج أدائها المالي       وبالتالي ين ، الذي يقود إلى ترصين الشركة    
  .يالحظ ارتفاع نسبة المساهمة في تحقيق صافي الربح خالل السنتين المذكورتين

     وأوصت الدراسة بضرورة التقيد باألداء االجتماعي للمؤسسات الـصناعية والكـشف عـن     
ايش مع كافـة األطـراف المعنيـة       وذلك حرصاً على التع   ، عناصر تكاليفها ضمن القوائم المالية    

  .ضمن بيئة نقية تساعد على تعزيز موقعها ودعم نتائجها المالية
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مدى التزام البنوك العاملـة فـي قطـاع غـزة بـأداء             : "بعنوان، )2006، األغا(دراسة   . 9
  ".مسؤوليتها االجتماعية

وك في قطاع غـزة          هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى المشاركة االجتماعية من قبل البن          
والكشف عن مدى وجود سياسات فاعلـة تحكـم ممارسـات           ، اتجاه الجمهور وتحقيق النفع العام    

والتعرف على مدى توفر سياسات المحافظـة علـى   ، البنوك من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها      
 .رضا العمالء واالستجابة لمتطلباتهم

، سؤوليتها االجتماعية اتجاه المجتمع واتجاه البيئـة           ومن نتائج الدراسة أن البنوك ال تلتزم بم       
وعدم تبني البنوك   ، وأنها ال تتبنى سياسة إدارية تسعى من خاللها لرفع مستوى الرفاه االجتماعي           

 القيم االجتماعية السائدة    -عند تنفيذها –لسياسة التأكد من أن المشروعات الممولة من قبلها تحترم          
حيث إنها ال تحرص على تشغيل      ، ث بشريحة المعاقين في المجتمع    وأنها ال تكتر  ، في قطاع غزة  

ومن جانـب آخـر تلتـزم       ، وأن البنوك ال تساهم في التخفيف من حدة البطالة        ، نسبة منهم لديها  
  .بمسؤوليتها االجتماعية اتجاه العمالء

ـ                ة      ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة إجراء المزيد من األبحـاث الميدانيـة المرتبط
وضرورة العمل على استحداث القوانين والتشريعات من قبل سلطة النقـد   ، بالمسؤولية االجتماعية 

، الفلسطينية التي تلزم البنوك العاملة في فلسطين بممارسـة كافـة إجـراءات الـسالمة البيئيـة               
وضرورة تفعيل الدور االجتماعي من قبل البنوك العاملة في فلسطين نحو المجتمع المحـيط بهـا    

  .من منطلق القناعة التامة أن ذلك يدعم النجاح المستدام لها
مدى مشاركة الشركات الصناعية األردنية     : "بعنوان، )2006، الشرايري والمومني (دراسة   . 10

  "في النشاطات االجتماعية ومدى اإلفصاح المحاسبي عنها
ركة في النـشاطات         هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قيام الشركات الصناعية األردنية بالمشا         

وكذلك إظهار أثر مشاركة تلـك الـشركات فـي النـشاطات     ، االجتماعية والمحافظة على البيئة  
وإظهـار دور   ، االجتماعية والبيئة على التنمية االقتصادية في األردن وتقليل األعباء الحكوميـة          

  .اإلفصاح المحاسبي عن النشاطات االجتماعية التي تقدمها الشركات
نتائج التي توصلت لها الدراسة أن الشركات الصناعية األردنية تقوم باإلفصاح عـن                  ومن ال 

النشاطات االجتماعية حيث جاءت إجابات مدراء الشركات أكبر من المتوسط الفرضي وخاصـة             
  .فيما يتعلق بمقدار التناقص في العمالة األجنبية

رباح ضمن االحتياطات لاللتزام         ومن التوصيات التي قدمتها الدراسة تخصيص نسبة من األ        
واستخدام نماذج معينة لتوضيح عناصر النـشاطات االجتماعيـة        ، بالنشاطات البيئية واالجتماعية  

  .حسب أهميتها لإلفصاح عنها وتضمينها في الحساب االجتماعي
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 عـن  واإلفصاح فـي المحاسـبة   القياس تطبيق مدى: "بعنوان، )2007، جربوع(دراسة  . 11

  ".غزة بقطاع الشركات المالية في بالقوائم اعيةاالجتم المسئولية
والتعرف على أسـس   ،      هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية        

وأساليب اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية في القوائم المالية التي تقدمها الـشركات             
واقتـراح  ، والبرامج االجتماعية لهـذه الـشركات   وتوفير المعلومات عن السياسات     ، بقطاع غزة 

 .نموذج المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية للشركات

 الكـافي مـن   بالقـدر  تحظ لم االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة      توصلت الدراسة إلى أن 

 رأن اإلطـا  أظهـرت  كما ،فلسطين في والمراجعة للمحاسبة المهنية الجمعيات جانب من االهتمام
 قاطع، بشكل حتى اليوم أبعاده على يتفق ولم المعالم محدد إطار غير هو االجتماعية للمسئولية العام

 عن تقنينه يمكن لهذه الشركات نشاط االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة أن الدراسة أظهرت كما

 عـن  واإلفصاح هقياس تحديد سبل يمكن ومتغيراته، وبالتالي وأهدافه مجاالته و فئاته تحديد طريق

  .موضوعي بشكل نتائجه
بـالقوانين   بـااللتزام  الـشركات  مساعدة شأنها من التوصيات من مجموعة      وقدمت الدراسة

 ألنشطتها المختلفة مزاولتها جراء من بها تلحق التي واألضرار التلوث من البيئة لحماية واألنظمة

 اإلفـصاح  وضرورة، هذه القوانين بتنفيذ لتزاماال خالفت إذا عليها تفرض قد التي وتجنباً للعقوبات

 للعـاملين،  والصحة مثل التعليم، اجتماعية آثار لها والتي الشركات هذه بها تقوم التي األنشطة عن

  .الموارد واستهالك البيئة، وتلوث
دراسة تطبيقيـة   : منافع اإلفصاح عن التكاليف البيئية    : "بعنوان، )2007، القطاطي(دراسة   . 12

  ".ت الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق المال الفلسطينيعلى الشركا
     هدفت الدراسة للوقوف على المنافع النظرية والتطبيقية للتقرير واإلفصاح عـن التكـاليف             

ومتطلبات اإلفصاح عنها والمنـافع     ، والوقوف على طبيعة اإلفصاح عن التكاليف البيئية      ، البيئية
على مدى احتياج مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى معلومـات عـن    والتعرف  ، المترتبة عليها 

 .التكاليف البيئية التي تتحملها الشركات الصناعية في فلسطين

     ومن نتائج الدراسة أن اإلفصاح الذي تقدمه الشركات المدرجة في سوق المـال الفلـسطيني    
شركات الصناعية للعينة بمـا     ولم تفصح ال  ، محدود ويأتي في سياق الحصول على شهادة الجودة       

وأن التقرير المحاسبي عـن التكـاليف البيئيـة         ، تقوم به بخصوص البيئة من الناحية المحاسبية      
  .يساعد في عملية ترشيد القرارات

     وقد أوصت الدراسة أن تهتم الهيئة العامة لسوق المال الفلسطيني باإلفصاح البيئي وبـشكل              
وزيـادة دور جمعيـات حمايـة       ، ية التي تسبب أضرار بيئية    خاص المقدم من الشركات الصناع    

المستهلك والمجتمع المدني في زيادة الوعي البيئي وحث المستهلكين على تفضيل منتج الشركات             
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وضرورة تطوير القوائم المالية بحيث تشتمل على بيانات تفـصيلية عـن األداء             ، الصديقة للبيئة 
  .االجتماعي للشركات الصناعية

مدى إمكانيـة تطبيـق المحاسـبة عـن المـسؤولية           : "بعنوان، )2009، للولوا(دراسة   . 13
  ".االجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة

     هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك الشركات المساهمة العامة المدرجة في سـوق              
 اهتمام تلك الشركات    والوقوف على مدى  ، فلسطين لألوراق المالية لمفهوم المسؤولية االجتماعية     

ودراسة مدى توفر مقومات تطبيـق المحاسـبة      ، بمجاالت المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها    
  .عن المسؤولية االجتماعية لديها

     ومن نتائج الدراسة أن تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيـة يتطلـب إدراك اإلدارة              
أيـضاً  ويتطلـب  ، وتوفر كـادر محاسـبي كـفء    ، ةالجتماعيلمفهوم المحاسبة عن المسؤولية ا    

 ويكـاد   حت أن اإلفصاح االجتماعي غير كاف     وأوض، تشريعات وقوانين تلزم الشركات بتطبيقها    
  .يكون معدوم لدى بعض الشركات

وأن يكـون   ،      ومن أهم التوصيات قيام الشركات بتطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية         
من خالل  ، يجابية اتجاه الشركات التي تتحمل مسؤوليتها االجتماعية      للحكومة موقف وممارسات إ   

كمـا أوصـت    ، تشريعات أو إجراءات تسمح بإعفائها من الضرائب أو غيرها من التـسهيالت           
بتنشيط دور المنظمات والجمعيات المهنية الوطنية اتجاه توعيـة الـشركات بمفهـوم وأهميـة               

  .المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية
  

  :الدراسات األجنبية. 2.6.1
  :بعنوان، )Al-Basteki, 1997(دراسة  . 1
"Voluntary disclosure of socially relevant information the case of 

Bahrain corporation". 
،      هدفت الدراسة إلى توثيق حجم اإلفصاح الطوعي عن المعلومات ذات الدالالت االجتماعية           

 عالقـة بمـستوى     -)نوع الصناعة وحجم األصول والربحيـة      (-اتوتحديد ما إذا كان للمتغير    
 .اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية في الشركات المساهمة العامة في البحرين

     توصلت الدراسة إلى محدودية اإلفصاح عن المعلومات ذات الـدالالت االجتماعيـة فـي              
 المحلي والبيئة والطاقـة واسـتهالك   مجاالت الموارد البشرية ومسؤولية الشركات اتجاه المجتمع  

، م1993المياه في التقارير المالية المنشورة لخمس وعشرين شركة مساهمة عامة بحرانية لعـام             
وتوصلت أيضاً إلى وجود عالقة معنوية إحصائية ايجابية بين إجمالي األصول وحجم اإلفـصاح              

وية بين العائد علـى األصـول       وإلى عدم وجود عالقة إحصائية معن     ، عن المعلومات االجتماعية  
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أما حول نوعية الصناعة فقد وجـدت الدراسـة أن          ، وحجم اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية    
  .هناك اختالف معنوي بين الصناعات المختلفة في حجم اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية

ـ           صاح األخـرى        وأشارت الدراسة إلى إمكانية أن تفحص الدراسات المستقبلية مصادر اإلف
  .غير التقارير الدورية مثل صحف الشركات والصحف اليومية والمجالت

  :بعنوان، ) ,Hall and Rieck 1998(دراسة  .2
"The effect of positive corporate social actions on shareholder wealth". 

كات علـى ثـروة          هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الممارسات االجتماعية التي تقوم بها الشر          
إفصاح اجتماعي وبيئي قدمتها الشركات المـساهمة العامـة         ) 349(حملة األسهم حيث رصدت     

م مـن  1995-م1982في الواليات المتحدة األمريكية بـين عـامي         ) وول ستريت (المدرجة في   
ضمنها منتجات صديقة للبيئة وحقوق المرأة وتبرعات لمنظمات خيرية وجميعها كانت تطوعيـة             

 .وفي ذات الوقت رصدت أسعار األسهم، ام حكومي أو ضغط جماعات حماية البيئةدون إلز

     توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي للممارسات االجتماعية اإليجابية التي قامـت              
ولم يثبت أن هناك أي عالقة عكسية معنوية إحـصائياً    ، بها الشركات على القيمة السوقية للشركة     

وأن السوق يميـز بـين الـشركات التـي تقـوم           ، ت االجتماعية للشركات وقيمتها   بين الممارسا 
  .بمسؤوليتها االجتماعية وتلك التي ال تقوم بذلك

     وأوصت الدراسة إدارات الشركات بأن تستخدم بحكمة النشاطات االجتماعية من أجل رفـع             
  .قيمة شركاتها

  :بعنوان، ) ,2000Abu-Baker(دراسة  .3
 "Corporate social reporting and disclosure practice in Jordan: an 

empirical investigation"  
     هدفت الدراسة إلى زيادة المعرفة حول اإلقرار واإلفصاح من قبـل الـشركات المـساهمة               
العامة المحدودة كموضوع محاسبي ملح وكذلك عن مدى استجابة الشركات المـساهمة العامـة              

وارتكزت الدراسة على عينة مكونة من التقارير السنوية الصادرة فـي           ، ضوعاألردنية لهذا المو  
 .م لمائة وثالث وأربعون شركة مدرجة في سوق عمان المالي من مختلف القطاعات1996العام 

     وأشارت النتائج إلى أن التقارير المالية للشركات األردنية أظهـرت بعـض األنـواع مـن             
 من ذلك فإن اإلفصاح االجتماعي قد لقي اهتماماً متواضـعاً جـداً        وبالرغم، اإلفصاح االجتماعي 

من قبل معظم الشركات األردنية من حيث المساحة المخصصة لهذا اإلفصاح في التقارير المالية              
كما أشارت النتائج إلى أن مواضيع اإلفـصاح االجتمـاعي          ، السنوية والمواضيع التي تم تناولها    

السنوية للشركات األردنية في مختلف القطاعـات تتعلـق بـالموارد           األكثر شيوعاً في التقارير     
وأن اإلفصاح المتعلق بالمسائل البيئية يحتـاج      ، البشرية واالتصال والعالقات بالمجتمع والجمهور    

  .إلى اهتمام أكبر 
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     وقد أوصت الدراسة بإعطاء اهتمام أكبر لإلفصاح المتعلـق بالمـسائل البيئيـة مـن قبـل             
  .مساهمة األردنيةالشركات ال

  :بعنوان، )Friedman and Miles, 2001(دراسة  .4
"Socially responsible investment and corporate social and 

environmental reporting: an exploratory study". 
     هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين اإلفصاح االجتماعي والبيئي من جهـة واالسـتثمار              

خبير في مجال المسؤولية االجتماعية فـي  ) 14(عبر أراء ،  المسؤول من جهة أخرى   االجتماعي
 .بريطانيا

     وتوصلت الدراسة إلى أن مجال اإلفصاح االجتماعي والبيئي مقبل علـى تغيـرات كبيـرة               
وأصبح الكثير من أفراد المجتمع يهتمون بالكيفيـة التـي          ، وواسعة نحو األفضل في الكم والنوع     

وأحد النتائج المحتملـة    ، وزيادة القلق على االستثمارات في األسواق المالية      ، ها أموالهم تستثمر ب 
لهذا هو التوجه نحو االستثمارات األخالقية والمسئولة اجتماعياً مما يؤثر على سلوك الـشركات              

األمر الذي سيؤدي تباعاً إلـى زيـادة الطلـب علـى اإلفـصاح              ، وإدارات صناديق االستثمار  
وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام باإلفـصاح      . ي والبيئي ضمن مفاهيم المحاسبة التقليدية     االجتماع

  .االجتماعي والبيئي
  : بعنوان، )Rahahleh, and Sharairi, 2008(دراسة  . 5

"The Extent of Social Responsibility Accounting Application in the 
Qualified Industrial Zones in Jordan".  

 هدفت الدراسة إلى تحديد المدى الذي وصلت إليه الشركات الصناعية األردنية في تطبيـق                  
شركات مساهمة صناعية في عـام      ) 107(حيث تم تطبيقها على     ، محاسبة المسؤولية االجتماعية  

 .م2006

     وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود وعي كامل بمفهـوم محاسـبة المـسؤولية االجتماعيـة               
  .باستثناء بعض الممارسات، وبالتالي لم يكن هناك تطبيق كامل للمفهوم، ض الجوانبباستثناء بع

،      وقد أوصت الدراسة بإعطاء األداء االجتماعي أهمية ووزن أكبر في الـسياسة المعتمـدة             
وكذلك أوصت بدورات تدريبية وحلقات دراسية وورش عمل للعاملين فـي مجـال المحاسـبة                

ية لقياسات التكاليف والمنافع االجتماعية واإلفصاح عن التكـاليف فـي           وإعطاء أهم ، االجتماعية
وأوصت أيضاً بسن القوانين الملزمة باالعتراف وبتطبيـق محاسـبة المـسؤولية            ، القوائم المالية 

  .االجتماعية في المنشآت الصناعية
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  :موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة. 7.1
ة البيئة التي تعمل من خاللها الـشركات المـساهمة العامـة                 تتميز هذه الدراسة بخصوصي   

، ومدققي الحسابات الفلسطينيين من حيث وقوع فلسطين تحت االحتالل العـسكري الـصهيوني            
ومن حيث الحصار الكامل والخنق االقتصادي والفصل العنصري بين الضفة الغربيـة وقطـاع              

منافـسة الحـادة مـن قبـل الـشركات      باإلضافة إلـى ال ، م1948غزة واألراضي المحتلة عام    
  .اإلسرائيلية

     وما يميز هذه الدراسة أيضاً أن غالبية الدراسات السابقة طُبقت علـى مجتمعـات خـارج                
وركـزت علـى    ، فلسطين مثل األردن ومصر والبحرين والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا        

تقـارير الـشركات المـساهمة      الموضوع من جوانب أخرى مثل مدى اإلفصاح االجتماعي في          
وأثر بعض صفات الشركات وأدائها المالي      ، وأثر اإلفصاح االجتماعي على ثروة المالك     ، العامة

وأهمية تطبيـق محاسـبة المـسؤولية     ، على حجم اإلفصاح عن معلومات ذات دالالت اجتماعية       
فـصاح عـن    بالتعرف على أسس وأساليب اإل    ) 2007، جربوع(فيما قامت دراسة    ، االجتماعية

كما قاسـت   ، معلومات المسؤولية االجتماعية في القوائم المالية التي تقدمها الشركات بقطاع غزة          
مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المـسؤولية االجتماعيـة مـن قبـل             ) 2009، اللولو(دراسة  

  .الشركات المساهمة العامة
اإلفـصاح عـن المـسؤولية           وحسب علم الباحث لم تكن هناك دراسة سابقة حول معوقات           

حيث تم دراسـة محتـوى التقـارير الماليـة          ، االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة     
وكـذلك  ، للشركات لمعرفة نقاط القوة والضعف في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة           

معوقات التـي   دراسة ميدانية ألراء مدققي الحسابات وإدارات الشركات المساهمة العامة حول ال          
  .تحد من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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  .مشكالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.6.1.2
  .شكالت اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةم.7.1.2
  .مفهوم اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية: المبحث الثاني

  .القوائم المالية والتقرير المالي.1.2.2
  .أهداف التقرير المالي.2.2.2
  .مفهوم اإلفصاح المحاسبي.3.2.2
  .االعتبارات التي تحكم قياس التكاليف االجتماعية والتقرير عنها.5.2.2
  .مبررات وأسباب تزايد االهتمام باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية.6.2.2
  .مواصفات اإلفصاح في الشركات المساهمة العامة.7.2.2
  .طبيعة المعلومات ذات البعد االجتماعي الالزمة للقرارات االستثمارية.8.2.2
  .آليات اإلفصاح االجتماعي.9.2.2

  . االجتماعيةنماذج اإلفصاح عن المسؤولية.10.2.2
  .معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية. 11.2.2

دور التشريعات والقوانين وجماعـات الـضغط الفلـسطينية فـي     : المبحث الثالث 
  .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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  :مقدمة
 ،     إن عدم القناعة التي أصبح يتصف بها المجتمع بما تقدمه الوحدات االقتصادية العاملة فيـه          

واآلمال الكبيرة التي أضحى يعلقها على التفهم الواسع لمختلف الظروف المحيطة بالبيئة والتفاعل             
وعدم االكتفاء بالقرارات التي تتخذها تلك الوحـدات والتـي تراعـي            ، العميق مع تلك الظروف   

إن كل ذلك أدى إلـى نمـو مفهـوم          ، مصلحتها الذاتية فقط دون مراعاة مصلحة المجتمع الكلية       
بحيث أصبحت اإلدارة مدركة أكثر من أي       ، مسؤولية االجتماعية لدى تلك الوحدات االقتصادية     ال

وقت مضى لألهمية الكبيرة لتلك المسؤولية والوفاء بها في نجاحها في مهامها وتحقيقها ألهدافها               
إذ أصبحت تدرك أن هذا الوفاء بمسؤوليتها االجتماعية يجب أن يـشمل مختلـف              ، اإلستراتيجية

فئات االجتماعية وهي الموارد البشرية العاملة في الوحدة االقتصادية والمستهلكين والمستثمرين           ال
 ).275: 2005، ميدة(والبيئة والجمهور 

     وحتى يمكن تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية عملياً يجب على صانعي القـرارات فـي      
ركات ومن ثم النهوض بها وأخيراً  إخالء        الشركات إدراك مفهوم المسؤولية االجتماعية لهذه الش      

  ).45: 1996، جهماني(طرفها منها عن طريق اإلفصاح المحاسبي في صورة تقارير 
من كونها كائن يهتم بالنشاط االقتـصادي       ،      إن هذا األمر يتطلب تطوير النظرة نحو المنشأة       

م الالنهـائي مـن المـشكالت    إلى دورها الذي يتعلق أيضاً بما يمكن ويجب أن تؤديه اتجاه الحج  
باعتبار أن لها حقـوق وعليهـا التزامـات اتجـاه           ، االجتماعية الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط     

فهي كما تتمتع بخيرات المجتمع الممثلة      ، بجانب حقوقها والتزاماتها اتجاه مالك المنشأة     ، المجتمع
في حل مشكالته بما يتاح لها مـن        ال بد أن تساهم     ) طبيعية ومادية وبشرية  (في الموارد المختلفة    

  ).7: 1999، سالمة(قدرات وإمكانيات 
     يهدف الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى اإلحاطة باإلطار النظري لموضوع الدراسة حيث             

  :ينقسم إلى ثالثة مباحث هي
     المبحث األول سوف يوضح مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعيـة مـن حيـث أهميتهـا               

بينما سيوضح المبحث الثاني مفهوم اإلفصاح عـن المـسؤولية          ، ها وتطبيقاتها ومشكالتها  وأهداف
االجتماعية من حيث أهميته وأهدافه وأسباب زيادة االهتمام بـه وآلياتـه ومعوقاتـه والنمـاذج                

وكذلك سوف يوضح المبحث الثالث دور التشريعات والقوانين وجماعات الضغط          ، المقترحة لذلك 
  .ي إفصاح الشركات المساهمة العامة الفلسطينية عن مسؤوليتها االجتماعيةالفلسطينية ف
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  المبحث األول
  محاسبة المسؤولية االجتماعية األهمية واألهداف والتطبيقات

  :تمهيد.0.1.2
     إن الشركات هي اليوم أكثر حساسية اتجاه صورتها العامة وأكثر تعرضـاً مـن أي وقـت                 

كمـا إن روح المواطنـة الجيـدة فـي     ، مرين والرأي العام عموماًمضى للضغط من قبل المستث  
ومن المحتمل أن تبقى علـى ذلـك        ، الشركات أصبحت من أولويات األعمال ذات الحجم الكبير       

  ).2005، كاربيرا(الشكل 
     يعد موضوع المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لمنشآت األعمال من المواضيع التي تزايد            

ا في اآلونة األخيرة من قبل المنظمات المحاسبية المهنية والجهـات األكاديميـة فـي            االهتمام به 
أوضح معهد المحاسبيين القانونيين في تقريـره       ، ففي الواليات المتحدة األمريكية   . الدول الغربية 
إعداد تقرير عن تلك األنشطة الخاصة      ، أن من ضمن أهداف القوائم المالية     ، م1973المنشور عام 

والتي تعد مهمة بالنسبة لدور المنشأة فـي البيئـة االجتماعيـة            ، أة، والمؤثرة في المجتمع   بالمنش
كما أصدرت جمعيـة المحاسـبيين األمريكيـة تقريـراً     ، )AICPA, 1973: 68(المحيطة بها 

للمحاسبة عن األداء االجتماعي للمنشآت، طالبت فيه المنـشآت بـضرورة إظهـار معلومـات               
ووصفته ، تتعلق بمساهمتها في التنمية االجتماعية ومكافحة التلوث      ، لماليةمحاسبية في تقاريرها ا   

كمـا  . بأنه أحد المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم كفاءة أداء المنشأة من وجهه نظر المجتمـع              
خصصت إحدى اللجان التابعة لها لالهتمام بدراسة طبيعة البيانـات التـي يجـب أن تحتويهـا                 

واقترحت هذه اللجنة مجموعـة مـن   ، بغرض المحاسبة عن األداء االجتماعي    التقارير المرتبطة   
المعايير واالعتبارات التي يجب مراعاتها عند إعداد تقـارير األداء االجتمـاعي مثـل معيـار                

واالهتمـام  ، والقابليـة للمقارنـة   ، والتوقيت المناسب ، والقابلية للفهم ، المالئمة والبعد عن التحيز   
إلـخ  ... وإتاحة الفرصة للرأي المعارض كي يبدي ما يراه مناسباً          ،  للبيانات بالمغزى االجتماعي 

فقـد  ، أما لجنة بورصـة األوراق الماليـة  ، )AAA, 1976: 48-49(من المعايير واالعتبارات 
طالبت المنشآت بضرورة اإلفصاح عن سياسة المنشأة في مجال محاربة تلوث البيئـة ومـا تـم         

  ).161: 2002، الفضل وآخرون(تنفيذه منها 
حيث ،      وفي واقعنا الفلسطيني ما أحوجنا إلى المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية          

وذلك أن مجتمعنا يرزح تحت نير االحـتالل العـسكري          ، التكافل والتعاضد والتواصل والتكاتف   
لحـروب  كما يعاني من ا   ، ويعاني من الحصار والتشرد واللجوء في أصقاع األرض       ، الصهيوني

  .والموت والدمار واالستهداف لكل مقوماته الحضارية والثقافية واإلنسانية
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  : مفاهيم واتجاهات محاسبة المسؤولية االجتماعية.1.1.2
  :التطور التاريخي لمحاسبة المسؤولية االجتماعية.1.1.1.2

ميـع أفـراد   مراعاة مـصالح ج "     إن المرحلة الثالثة من توجهات التغيير في المحاسبة كانت          
حيث بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين البعد البيئي واالجتماعي لنشاط المشروع يحظى            ، المجتمع

باهتمام متزايد نتيجة كبر حجم المشروعات وتزايد تأثيراتها البيئية واالجتماعية على المـستوى             
ي نظرية المـشروع  ه، األمر الذي أدى إلى تأطير نظرية جديدة، المحلي والقومي وأحياناً الدولي   

Enterprise theory ،  التي تتسم بتوجه أساسي نحو تقويم األداء االجتماعي للمشروع وتوجـه
ثانوي نحو تقويم األداء االقتصادي خدمة لمصالح المساهمين والمستثمرين في تحقيـق عوائـد               

  ).15:  ب2003، حنان(مرضية 
كأصحاب المشروع والعاملين والمستثمرين         وأدى االهتمام المتزايد من المجموعات المختلفة       

بالمسؤولية االجتماعية للمشروع من    ، والجهات الحكومية المختلفة وجماعات الضغط في المجتمع      
وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات اإلشـرافية الحكوميـة علـى             ، ناحية

ما تفرضه من أعباء إضافية من ناحية      اختالفها بأهمية اضطالع المشروع باألنشطة االجتماعية و      
إلى تغيير النظرة التقليدية في الحكم على المشروع وأصبح أداء المـشروع االجتمـاعي              ، أخرى

يؤخذ في الحسبان لدى تقويمه باإلضافة إلى المعايير االقتصادية المعروفة مما عمق الحاجة إلى              
-140: 2001، القاضي وحمـدان  (ع  تسجيل أحداث اقتصادية تتعلق باألداء االجتماعي للمشرو      

141.(  
 أحـدث  Social responsibility accountingوتُعد المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية      

ولقد نشأ هذا التطور الحديث نتيجة لالزدياد المطرد في حجم وقدرات           ، مراحل التطور المحاسبي  
ت االقتـصادية المعاصـرة لهـا      فالوحدا، الوحدات المحاسبية وبصفة خاصة الشركات المساهمة     

تأثيرات مالية واجتماعية واسعة النطاق سواء من وجهة نظر االقتصاد الوطني في مجموعـة أو             
  ).28: 2001، جربوع(من حيث تعدد األطراف ذوي المصلحة في تتبع اقتصاديات هذه الوحدة 
فيتـسع  ، قية لهذا التطـور        كما أن محاسبة المسؤولية االجتماعية تُعد بمثابة االستجابة المنط        

نطاق المحاسبة ليهتم بجانب قرارات اإلدارة ونتائجها وآثارها االقتصادية بـالقرارات المتعلقـة             
وفي ذلك توجيه ألنظار إدارات المنظمات المختلفة       . بالنواحي االجتماعية ونتائجها وآثارها أيضاً    
اتها بفعاليـة العمليـات االقتـصادية       بجانب اهتمام ، اتجاه العدد الهائل من المشكالت االجتماعية     

  ).8: 1999، سالمة(التقليدية 
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أن المحاسبة االجتماعية أحد فروع المحاسبة الحديثـة نـسبياً وأن أهميتهـا             ) مطر(     ويرى  
تتصاعد بشكل مضطرد وذلك بفعل تصاعد الدورين االجتماعي والسياسي لمنظمات المحافظـة            

  ).29: 2007، مطر(على البيئة وحقوق اإلنسان 
  :مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية.2.1.1.2

  :المسؤولية االجتماعية للشركات.1.2.1.1.2
،      لم يكن اصطالح المسؤولية االجتماعية أحد المصطلحات المستخدمة في الفكر المحاسـبي           

إلـى أن   ) Sheldonشـلدون   (حـين أشـار     ، )1923(وقد ورد االصطالح ألول مرة في عام        
وأن بقاء أي منظمـة واسـتمرارها    ، أي منظمة هي بالدرجة األولى مسؤولية اجتماعية      مسؤولية  

: 1991، عـالم (يحتم عليها أن تلتزم وتستوفي مسؤوليتها االجتماعية عند أداء وظائفها المختلفة            
11.(  

أن المسؤولية االجتماعية للشركات هي المبادرة التي تتخذها        ) 76، 2004، محمود(      ويرى  
ات األعمال التجارية باستثمار جزء من أرباحها من أجل تحقيق رفاه المجتمع لكي تكـون               مؤسس

كما أنها التزام من جانـب    . صورة إيجابية لدى الجمهور وتؤسس قاعدة من المستهلكين الواعيين        
مؤسسات األعمال التجارية بالمساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة والعمل مـع المـوظفين             

وهناك وعي متنام اآلن بـأن    .  والمجتمعات المحلية والمجتمع على تحسين نوعية الحياة       ،وأسرهم
إغفال المخاطر البيئية واالجتماعية قد يشوه صورة الشركة فينعكس ذلك بالتالي على قيمتها فـي               

فإن المسؤولية االجتماعية للشركات تصبح شيئاً فشيئاً من الممارسات األساسـية           ، ولذلك. السوق
وتولد نطاقاً جديداً من الشراكة بـين القطاعـات العامـة           ، قافة الشركات في البلدان النامية    في ث 

  .والخاصة وغير الربحية من أجل تحقيق التنمية االقتصادية وإذكاء الوعي البيئي
 ,Ayob(     إن مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات يسلط الضوء علـى الجوانـب التاليـة    

2008: 40:(  
  .المسؤولية االجتماعية للشركات يغطي القضايا االجتماعية والبيئيةمفهوم   .  أ

المسؤولية االجتماعية للشركات ليست وال يجب أن تكـون منفـصلة عـن اسـتراتيجيات                  .  ب
  .الشركات بل يجب أن تكون متكاملة معها

  .المسؤولية االجتماعية للشركات هي مفهوم طوعي  .  ت
ات وهو كيفية تفاعلها مع أصـحاب المـصالح    هناك جانب مهم للمسؤولية االجتماعية للشرك       .  ث

الداخليين والخارجيين مثل الموظفين والعمالء والجيران والمنظمات غير الحكومية والسلطات          
  .السياسية وما إلى غير ذلك
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  :أسباب زيادة االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية للشركات.2.2.1.1.2
 من أن إظهار نتائج أعمال أي نشاط عن فتـرة زمنيـة                  إن أهمية المحاسبة االجتماعية تنبع    

معينة وإظهار المركز المالي لذلك النشاط في نهاية تلك الفترة الزمنية من أهم متطلبـات إعـداد             
  ).1999، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين واألمم المتحدة(البيانات الحسابية الختامية 

زيادة ، للشركات االجتماعية المسؤولية برامج عن الحديث ايدتز إلى أدت التي األسباب أهم      إن
 أمـور  وهي والبطالة، الفئات، وانخفاض مستوى معيشة بعض، بالفقر المتعلقة بالقضايا االهتمام

 بالتنميـة  االهتمـام  تنـامي  مـع  ولكـن ، الحكومات مسؤوليات من الزمن طويلة من لفترة ظلت

 الخـاص  والقطـاع  العـام  والقطـاع  الحكومة بين  شراكاتإقامة أهمية على والتأكيد االجتماعية

 إلـى  يؤدي االجتماعية التنمية تدهور مستوى أن من الشركات تأكد ضوء وفي المدني، والمجتمع

بهـذا المفهـوم    زاد االهتمـام ، االستثمار المحلي واألجنبـي  سلباً على ويؤثر المال رأس هروب
  ).4: 2008، المغربل وفؤاد(

ديد من العوامل التي أدت إلى زيادة االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية منهـا       وهناك الع 
  ):420: 2008، مطر والسويطي(
األثر السلبي لقيام الصناعات الحديثة ودورها في القضاء على ثروات طبيعية وتلويث البيئـة               . 1

  .واإلضرار بالصحة العامة لإلنسان والكائنات الحية األخرى
من أجل إلزامها بالمشاركة في معالجـة       ، تعرض لها المشروعات االقتصادية   الضغوط التي ت   . 2

مشكالت البيئة بحيث تتحمل هذه المشروعات تكاليف إزالة اآلثـار الـسلبية التـي أحـدثتها                
  .أنشطتها اإلنتاجية

عدم قدرة الحكومات لوحدها على حل مشكالت البيئة التي لوثتها شركات األعمـال وتحمـل                . 3
  . من تبعاتهاالمجتمع كثيراً

، مطالبة منظمات المجتمع المدني في تحقيق قدر من العدالة االجتماعيـة وحقـوق اإلنـسان               . 4
  .وحرص كثير من دول العالم على تنفيذ برامج تنمية الموارد البشرية

والدعوة إلى إيجاد   ، التغيرات القيمية في المجتمعات اإلنسانية والنظرة الحديثة للفرد والمجتمع         . 5
  .مصالح المنشآت ومصالح المجتمع بفئاته المتعددةتوازن بين 

أن حمايـة   :      وتكمن أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات في العديد من األمور التي منهـا           
البيئة تشكل جزءاً حيوياً من المبدأ المعاصر لحقوق اإلنسان، إذ إنها شرط الزم كل اللزوم للعديد                

ونادراً مـا يكـون ضـرورياً       ، ة والحق في الحياة نفسه    من حقوق اإلنسان مثل الحق في الصح      
اإلسهاب في شرح هذا األمر، ألن األضرار التي تلحق بالبيئة يمكن أن تمس وتـضعف جميـع                 
حقوق اإلنسان التي تحدث عنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره مـن صـكوك حقـوق                

  ).2004، منظمة العفو الدولية(اإلنسان 
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) 1999ينـاير  (التي وجهها إلى مؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي في دافـوس         وفي كلمته   
طرح األمين العام لألمم المتحدة أمام أعضاء المنتدى الذين يمثلون نخبة من كبار رجال األعمال               
، والمال واالقتصاد في العالم اقتراحاً شعاره توجيه قوى األسواق من أجل دعم المثـل العالميـة               

م عهد أو اتفاق بين األمم المتحدة وممثلي قطاع األعمال والمال والتجارة في العـالم               ومقتضاه قيا 
يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثالث من الصكوك الدوليـة              

م، وإعالن المبادئ والحقوق األساسـية  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في العام       (
م، وإعالن ريو حول البيئة الـصادر      1998الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام        في العمل   

وتتلخص هذه المبادئ في تسع مبادئ عالمية رئيسة هـي  ، )م1991عن مؤتمر األرض في العام     
  ):2004، دحالن(
  .دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة عالمياً . 1
  .اإلنسان تفاق العالمي في انتهاكات حقوقكفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى اال . 2
  .احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . 3
  .القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري . 4
  .القضاء الفعلي على عمل األطفال . 5
  .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة . 6
  .ئةدعم التدابير االحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البي . 7
  .اتخاذ تدابير لتشجيع اإلحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي . 8
  .تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة باإلنسان . 9

     وقد استنتج فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بمعايير المحاسبة الدولية لإلبـالغ         
لقـد أصـبحت القـضايا    : زامات البيئية حيـث يقـول  مدى الحاجة إلى المحاسبة للتكاليف وااللت  

سواء كانت مؤسسات تجارية أو منظمـات       (المرتبطة بمحاسبة البيئة ذات صلة أكبر بالمؤسسات        
ألن قضايا مثل تلـوث     ، )غير محققة للربح أو مؤسسات حكومية مثل البلديات ومؤسسات الدولة         

ويجـري  . جلية في أنحاء العـالم أجمـع      البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية        
اتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والدولي لحماية البيئة وخفـض آثـار التلـوث ومنعهـا            

ونتيجة لذلك هناك ميل اآلن لدى المؤسسات للكشف للمجتمع عن معلومات تتعلق            . للتخفيف منها 
 والتكاليف والفوائد المتصلة بتنفيذ هـذه       بسياساتها البيئية، وأهدافها البيئية، والبرامج التي تنفذها،      

المجمـع  (السياسات واألهداف والبرامج، وبالكشف عن المخاطر البيئية واتخاذ ترتيبات لـدرئها            
  ).1999، العربي للمحاسبين القانونيين واألمم المتحدة
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 U.S. Environmental Protection Agency      وترى  وكالة حماية البيئـة األمريكيـة   

(EPA)   أن المحاسبة البيئية مهمة لألسـباب التاليـة )Environmental Protection EPA, 

1995:(  
  .العديد من التكاليف البيئية يمكن تخفيضها أو إنهائها  . 1
  .بعض التكاليف البيئية  قد تغفل في الحسابات . 2
مـن  الكثير من المؤسسات اكتشفت أن التكاليف البيئية يمكن تجنبها من خالل توليـد فوائـد                 . 3

  .النفايات من خالل التدوير وإعادة االستخدام على سبيل المثال
اإلدارة الجيدة للتكاليف البيئية ممكن أن تسبب تحسين للبيئـة وفوائـد ذات معنـى  لـصحة                  . 4

  .اإلنسان بما يعنيه من نجاح العمل
لتـالي  إن فهم التكاليف البيئية وكيفية إنجاز العمليات والمنتج يعزز عملية ضبط التكـاليف وبا       . 5

ويساعد المؤسسات في تقرير المزيد من العمليـات المحـسنة للبيئـة            . خفض تسعيرة المنتج  
  .والمنتج

التنافس على الزبائن يمكن أن يتم من خالل العمليات والمنتج والخدمات التي تظهر االهتمـام              . 6
  .بتحسين البيئة

  .ة نظام اإلدارة البيئيالمحاسبة عن التكاليف والعوائد  البيئية يمكن أن تدعم تطوير وتنمي . 7
     أما على المستوى الفلسطيني فإن المجتمع الفلسطيني يعاني من آثار التلوث الذي لم يتـرك               

وذلك نتيجة غطرسة االحتالل الـصهيوني وسـعيه لقتـل          ، هواء وال ماء وال تربة إال وأصابها      
ى الفلسطينية الواقعة   حيث يتم إنشاء المصانع الخطرة على حدود القر       ، اإلنسان والحجر والشجر  

التي تقوم بدورها بضخ نفاياتها ومخلفاتها في أراضي الفلسطينيين المحاذيـة           ، في الضفة الغربية  
، ناهيك عن مفاعل ديمونا وما يتركه من أثار تتكـشف يومـاً بعـد يـوم    ، دون حسيب أو رقيب  

  .وحرمان العامل الفلسطيني من أبسط حقوقه في العمل
لى أن السلطات اإلسرائيلية أو على األقل جهات معينة فيهـا تتبـع أسـلوباً                 والدالئل تشير إ  

مدمراً للبيئة الفلسطينية، وذلك بتسهيل تهريب مخلفات كيماوية وطبية أو غيرها سامة أو ضـارة              
وهناك العديد من الحاالت التي تم الكشف عنها فـي منـاطق الـسلطة              ، إلى المناطق الفلسطينية  

 بـرميالً مـن   29فقد تـم اكتـشاف     . ية، ناهيك عن الحاالت التي لم يتم كشفها       الوطنية الفلسطين 
وفي ، النفايات الخطرة في منطقة خان يونس قام المستوطنون بإلقائها في مناطق السلطة الوطنية            

 برميالً من النفايات الخطرة والسامة في منطقة جنين شمال الضفة           223حادثة أخرى تم اكتشاف     
تحقق من طبيعة النفايات وجدت أنها تحوي مخلفـات الـصناعات العـسكرية،             وعند ال ، الغربية

  .وبعض المواد المشعة والمواد المسرطنة
)http://www.sufyantell.net/lectures/30sep2004.htm(  

http://www.sufyantell.net/lectures/30sep2004.htm


 24

  :ولية االجتماعية للشركاتأثر الفكر االقتصادي على المسؤ.3.2.1.1.2
     إن الفكر االقتصادي انعكس على الفكر المحاسبي من حيث االهتمـام بالمـسؤولية               

االجتماعية للوحدة االقتصادية، فمنذ صدور كل من دراسة جمعية المحاسـبة األمريكيـة سـنة               
وع، ودراسة  التي أكدت على وجوب توفير المعلومات الخاصة بالتأثيرات البيئية للمشر         ، م1973

م حول أهداف القـوائم الماليـة التـي نـصت     1973جمعية المحاسبين القانونيين األمريكية سنة  
صراحة على وجوب التقرير عن أنشطة الوحدة االقتصادية التي يكون لها تأثير علـى المجتمـع     

فصاح  ظهرت دراسات محاسبية عديدة تؤكد على أهمية اإل        –كأحد أهداف القوائم المالية الرئيسة      
عن مدى وفاء المنشأة لمسؤوليتها االجتماعية الذي ينبغي أن يكون على نفـس درجـة أهميـة                 

وكنتيجـة لزيـادة    ... اإلفصاح عن المسؤولية االقتصادية كأساس لتحقيق الرفاهية االجتماعيـة        
االهتمام باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية أصبحت العوامل االجتماعية ذات أهمية بالغة فـي             

فقد أوضحت بعض الدراسات في هـذا المجـال أن    ، خاذ القرارات وبخاصة قرارات االستثمار    ات
نسبة كبيرة من المستثمرين تأخذ في اعتبارها العوامل االجتماعية جنباً إلى جنب مـع العوامـل                
االقتصادية عند اتخاذ قرارات االستثمار، وذلك لتجنب االستثمارات التي تسبب بعض األضـرار           

  ).447-446: 2000بدوي وعثمان، (البيئية 
 مجـال  في قصور      ورغم األهمية التي تتطلع بها محاسبة المسؤولية االجتماعية إال أن هناك

 علـى  أو التي تمارسها الشركات على سواء االجتماعية المسؤولية أثر تقييم تتناول التي الدراسات

تقيـيم   صعوبة أهمها من األسباب من ددلع ذلك ويرجع، واالجتماعية االقتصادية التنمية مؤشرات
أو  الـسوقية  القيمـة  أو األسهم أسعار مثل المتغيرات بعض االجتماعية على المسئولية برامج أثر

 المـسؤولية  قياس وصعوبة المتغيرات من وغيرها االستثمار، على العائد أو للشركات االقتصادية

 بعـض  نجاح يتوقف حيث ،قياسها نقدياً يمكن ال التي العوامل لبعض تأثيرها االجتماعية، وامتداد

 إلـى  باإلضـافة  الـسمعة  هذه وتعتمد ،سمعتها على مرتفعة تحقيق أرباح على وقدرتها الشركات

 غير العوامل بعض على البيئة، على البشري والمحافظة المال برأس االهتمام مثل المادية العوامل

تقديرها كمياً  أو قياسها يصعب والمسؤولية، التي فيةوالشفا واالستمرارية والجودة الثقة مثل المادية
المغربـل  (الميدانية واالستقصاءات  الدراسات على التقييم من النوع هذا اعتماد ضرورة عن فضال
  ).7: 2008، وفؤاد

وعلى الرغم من أهمية البعد األخالقي واالجتماعي لعملية الربط بين البيئة والتنمية والنمو             
 معظم المشاريع االقتصادية في البلدان النامية تحتل لـديها األربـاح مركـزاً              االقتصادي إال أن  

أساسياً عند قيام المشروع، أو عند إجراء التوسعات، أو إحالل معدات جديدة بدالً من المعـدات                
الهالكة دون االهتمام باآلثار البيئية التي يتركها المشروع بفعل نشاطه االقتصادي، وقد انعكـس              
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سابق على اهتمامات دراسات الباحث والمختص في مراعـاة البعـد االقتـصادي دون              الواقع ال 
  ).88-87: 2002الحيالي، (االهتمام بالبعد االجتماعي 

  :تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعية.4.2.1.1.2
أنهـا  :      هناك العديد من التعريفات التي قدمها الباحثون لمحاسبة المسؤولية االجتماعية منهـا         

ظام محاسبي يختص في عملية قياس الصفقات أو العمليات التي تحدث فيما بين المنشأة  والبيئة                ن
ومن ثم اإلفصاح عن اآلثار التي تترتب عليهـا لجميـع األطـراف ذات            ، االجتماعية من حولها  

وأن الهدف الرئيس لها يتمثل في قياس التكاليف والفوائد االجتماعية لمنـشآت األعمـال       ، العالقة
فرع من فروع المحاسبة يهدف إلـى تحديـد نتيجـة         : كما عرفها آخرون بأنها   ، اإلفصاح عنها و

ترتبط ، األعمال والمركز المالي للمنشأة من مدخل اجتماعي باعتبارها عضواً فاعالً في المجتمع           
ضمن عالقة تعاقدية مستمدة من قواعد العقد االجتماعي الذي يجمـع بـين            ، بالفئات األخرى فيه  

عملية انتقاء المتغيـرات والمقـاييس      : فقد عرفها بأنها  ) Ramanathan(أما  ،  تلك الفئات  مصالح
، لتقيـيم األداء االجتمـاعي للمـشروع      ، والتطوير المنظم للمعلومات المفيـدة    ، وأساليب القياس 

لذلك فـإن التـزام المنـشأة ال يبقـى          ، وتوصيلها إلى الفئات االجتماعية داخل المنشأة وخارجها      
وإنما المحافظـة أيـضاً علـى       ،  فقط Stockholders بالمحافظة على مصالح المالك      محصوراً

كما أن نتيجة أعمـال المنـشأة ال تحـدد          ، Stakeholdersمصالح الفئات األخرى في المجتمع      
بل يجب توسيع نطاق هذه المقابلة لتـشمل أيـضاً          ، باألسلوب التقليدي لمقابلة اإليرادات بالنفقات    

  ).422-421: 2008، مطر والسويطي(ع االجتماعية التكاليف والمناف
محاسبة المسؤولية االجتماعية بأنها منهج لقيـاس وتوصـيل         ) 17: 1999، سالمة(     وعرف  

لمختلف الطوائف المـستفيدة داخـل    المعلومات المترتبة على قيام اإلدارة بمسؤوليتها االجتماعية      
) 52-51، 2003، الـشرع (وحسب  .  للمنظمة بشكل يمكن من تقييم األداء االجتماعي     ، المجتمع

فإن محاسبة المسؤولية االجتماعية تعتبر نظام معلومات للقياس والتقرير عن مجموعة األنـشطة             
التي تفي باالحتياجات االجتماعية سـواء كانـت هـذه          ) الوحدات(التي تضطلع بها المشروعات     

ة أو كان االضطالع بها اختياريـاً أو        بفائدة اقتصادي ) الوحدة(االحتياجات ال تعود على المشروع      
ومعرفة المنافع االجتماعية من هذه األنشطة سواء كانت خارجية كالبيئة مثالً أو داخلية             ، إجبارياً

كالمنافع التي تعود على العاملين وغيرهم بحيث يمكن إجراء موازنة بـين التكـاليف والمنـافع                
  .لمعرفة صالحية استمرار المشروع

ام المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بأنـه نظـام يهـدف لتـوفير البيانـات                    ويعرف نظ 
ويتضمن مجموعـة مـن   ، والمعلومات المحاسبية الخاصة بالنشاط االجتماعي للوحدة االقتصادية   

اإلجراءات واألنشطة ذات العالقة بجوانب المسؤولية االجتماعية للوحدة وفرض الرقابة عليهـا            
عمليـة قيـاس    : بأنهـا ) 46: 1996، جهمـاني (وقد عرفهـا    ). 197: 2002، يحيى وآخرون (
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وتوصيل المعلومات عن أثر نشاطات الوحدات االقتصادية على المجتمع والبيئة والعـاملين فـي         
وقد عرفها االتحاد األوروبي بأنها مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتـضمين اعتبـارات             . الوحدة

 مـع أصـحاب المـصالح علـى نحـو طـوعي             اجتماعية وبيئية في أعمالها وفـي تفاعلهـا       
)Commission of the European Communities, 2001 .(   أما مجلس األعمـال الـدولي

للتنمية المستدامة فقد عرف المسؤولية االجتماعية بأنها االلتزام المستمر للـشركات بالتـصرف             
 للعـاملين وأسـرهم     على نحو أخالقي وبالمساهمة في التنمية االقتصادية وتحسين نوعية الحياة         

وقد عرفها البنك الدولي بأنها االلتـزام  ). WBSCD, 1999(والمجتمع المحلي والمجتمع ككل 
وذلك من خالل التعـاون مـع العـاملين وأسـرهم       ، بالمساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة    

ات والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشتهم على نحو مفيـد لنـشاط الـشرك               
  ).World Bank, 2005(وللتنمية االقتصادية 

     مما تقدم يتضح أن تعريفات محاسبة المسؤولية االجتماعية تمحورت حول تحمل الـشركات             
مسؤوليتها في المشروعات المعاصرة وقياس اآلثار التي تترتب على ذلـك واإلفـصاح عنهـا                

عرفـة المعلومـات المحاسـبية    كي يمكن من خاللها م، ألصحاب المصالح في منظمات األعمال    
  .الدقيقة والحقيقية التي تدل على واقع حال الشركات

  :أهداف محاسبة المسؤولية االجتماعية.2.1.2
الفـضل وآخـرون،    (    يمكن التعبير عن أهداف محاسبة المسؤولية االجتماعية فـي اآلتـي             

  ):197: 2002، يحيى وآخرون(و) 17: 1999، سالمة(و) 164: 2002
 وقياس صافي المساهمة االجتماعية الفترية للمنشأة التـي ال تـشتمل علـى عناصـر                تحديد . 1

التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنشأة فقط بل أيضاً العناصر الخارجية والتي لها تـأثير              
  . على جميع قطاعات المجتمع 

ـ             . 2 أثير مباشـر علـى     المساعدة في تحديد ما إذا كانت إستراتيجيه المنشأة واألنشطة التي لها ت
تتماشى مع األولويات االجتماعية مـن ناحيـة        ، وقطاعات المجتمع ، ومراكز األفراد ، الموارد

  .والطموح المقبول لألفراد من ناحية ثانية
توفير بيانات مالئمة عن أهداف وسياسات وبرامج وأداء ومساهمة المنشأة في مجال األهداف              . 3

نا بالبيانات المالئمة تلك التـي تقـدم ألغـراض          لكل أطراف المجتمع ويقصد ه    ، االجتماعية
المحاسبة وتسهل للمجتمع عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باالختيـار االجتمـاعي وتوزيـع        

  .الموارد االجتماعية
، توصيل المعلومات االجتماعية ونتائج القياس المحاسبي إلى الطوائف االجتماعية المـستفيدة           . 4

  .دث لهذا الغرضمن خالل قوائم اجتماعية تستح
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إمكانية تقييم األداء االجتماعي لإلدارة بالصورة التي تتكامل مـع تقيـيم األداء االقتـصادي                . 5
  .تقييم لألداء الشامل للمنظمة، )التقليدي(

مساعدة إدارة الوحدة االقتصادية في وضع البرامج االجتماعية وتحديد مساهمتها الالزمة فـي    . 6
  .هاضوء األهداف التي تسعى إلى تحقيق

مساعدة األجهزة التخطيطية في تحديد أولوية البرامج واألنشطة االجتماعية التـي يجـب أن               . 7
تحظى باهتمام أكبر من الدولة والوحدات االقتصادية من خالل ما يوفره النظام مـن بيانـات               
ومعلومات تؤشر نقاط القوة والـضعف فـي مـستوى المـساهمات االجتماعيـة للوحـدات          

  .االقتصادية
أنه نتيجة لنمو الوعي البيئي لدى مختلف أفراد المجتمع، فقد أصـبح هـدف              ) غالي(رى       وي

حماية البيئة من األهداف األساسية التي تسعى الوحدات االقتصادية إلى تحقيقها، حتـى تـستطيع    
كما أن هناك اهتمام متزايد بأهمية الدور الذي يمكـن أن تؤديـه      ، االستمرار في مزاولة أنشطتها   

ويؤكد البعض ذلك بقوله أنه قد ترتب على تزايد االهتمام          ، ة البيئية في تحقيق هذا الهدف     المراجع
 قد أصـبحت    Greenبحماية الموارد البيئية من مختلف األضرار التي قد تتعرض لها، أن كلمة             

 Green)تستخدم على نطاق واسع لتعني شيء ما يؤدي إلى المحافظة على البيئة، كما أن التعبير

Revolution)            غـالي،  ( يستخدم لإلشارة إلى تزايد اهتمام مختلف أفراد المجتمع بالقضايا البيئية
2001 :427.(  
  :الحاجة إلى محاسبة المسؤولية االجتماعية.3.1.2

     نظراً التساع دائرة أصحاب المصالح في المـشروع المعاصـر والمتمثـل فـي المـالك                
، والجهـات الحكوميـة   ، ونقابات عمـال  ، عاملونوال، والمستهلكون، والموردون، والمستثمرون

وجمعيـات  ، والبورصات الماليـة  ، والمقرضون، وجمعيات حماية المستهلك  ، والمنظمات الدولية 
يصبح من  ، وجمعيات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها    ، وجمعيات حقوق اإلنسان  ، حماية البيئة 

لمحاسبية لتـشمل إضـافة للتقـارير       األهمية بمكان اتساع حجم ونوعية التقرير عن المعلومات ا        
المالية التقليدية التقارير عن األداء البيئي واالجتماعي للمشروع ومـدى االلتـزام بالتـشريعات              

، حنان(واللوائح القانونية والمساهمات الطوعية االختيارية التي تحقق الرفاه في المجتمع المحلي             
  ).340-339،  ب2003

في إعداد البيانات الحسابية الختامية ألي نشاط أن تتحمـل الفتـرة                 ولما كان المفهوم السائد     
. الزمنية للنشاط بما لها وما عليها مما يخص تلك الفترة الزمنية من اإليـرادات والمـصروفات               

ولما كانت عملية الحفاظ على البيئة في المحيط الذي نعيش فيه مطلباً عاماً ال يحق ألي فـرد أو                 
ساب اآلخرين باعتباره حقاً عاماً إذ أن من يحاول ذلك عليـه أن يلتـزم               منشأة العبث فيه على ح    
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المجمع العربي للمحاسـبين القـانونيين   (بتعويض اآلخرين بما قد يلحقهم من أضرار نتيجة لذلك         
  ).1999، واألمم المتحدة

: 2008، مطـر والـسويطي   (     وتتمثل مزايا نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية في التـالي          
424:(  

يعمق هذا النظام الدور االجتماعي لمنشآت األعمال المختلفة بتحفيزها لخدمة البيئة التي تعمل              . 1
  .فيها ومشاركة الدولة أعباء التنمية االجتماعية واالقتصادية

يوفر تطبيق هذا النظام الفرصة إلدخال البعد أو العامل البيئي في أنظمة الحـسابات القوميـة              . 2
توفير معلومات على قدر كبير مـن األهميـة تـستخدمها    : أولهما: تينوهذا يوفر ميزتين هام 

تـوفير الفرصـة    : وثانيهما. الجهات المختصة بوضع الخطط التنموية على المستوى القومي       
، لتحسين األسس المتبعة في قياس الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك معدالت النمو المحققة فيـه             

 لقياس هذا الناتج والذي اقترحته األمـم المتحـدة عـام            بما يتماشى مع النظام المصحح بيئياً     
  .م1993

المغربـل  (     إن التزام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية يعود عليها بالعديد من المزايا ومنهـا        
  ):5: 2008، وفؤاد

، والنجاح في تقديم الخدمات   ، تحسين سمعة الشركات والتي تبنى على أساس الكفاءة في األداء          . 1
لمتبادلة بين الشركات وأصحاب المصالح ومستوى الشفافية الذي تتعامـل بـه هـذه              والثقة ا 

ويـسهم التـزام    . ومدى مراعاتها لالعتبارات البيئية واهتمامها باالستثمار البشري      ، الشركات
  .الشركات بمسؤوليتها االجتماعية بدرجة كبيرة في تحسين سمعتها

ضوء استحداث بعض المؤشرات التـي      تسهيل الحصول على االئتمان المصرفي خاصة في         . 2
  .تؤثر على القرار االئتماني للبنوك

استقطاب أكفأ العناصر البشرية حيث يمثل التزام الشركات بمسؤوليتها اتجاه المجتمـع الـذي           . 3
  .تعمل به عنصر جذب أمام العناصر البشرية المتميزة

عات القانونية التـي قـد   بناء عالقات قوية مع الحكومة مما يساعد في حل المشكالت أو النزا        . 4
  .تتعرض لها الشركات أثناء ممارستها لنشاطها االقتصادي

  .حسن إدارة المخاطر االجتماعية التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها االقتصادي . 5
  .رفع قدرة الشركات على التعلم واالبتكار . 6
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  :مداخل واتجاهات محاسبة المسؤولية االجتماعية.4.1.2
فإنه يمكن التمييز بين ثالث مداخل لمفهـوم محاسـبة      ) 254-253:  أ 2003، نحنا(     حسب  

  :المسؤولية االجتماعية هي
ويجـد جـذوره فـي النظريـة        . وهو المدخل التقليدي للمسؤولية االجتماعية    : المدخل األول  . 1

هـو هـدف تعظـيم    ، معبراً عنه بفرضية أن للمنشأة هدفاً وحيداً فقط       ، االقتصادية الكالسيكية 
مع التقيد بمراعاة االلتزام بالقواعد األخالقية واإلطار القـانوني         ، رباح للمالك والمساهمين  األ

  .السائد في المجتمع
تمييزاً له عن المدخل األول     ، Stakeholderويسمى بمدخل أصحاب المصالح     : المدخل الثاني  . 2

 Stockholder أو مدخل المـساهمين Shareholderالذي يسمى بمدخل أصحاب المشروع 

  .ويعترف هذا المدخل بأهمية األهداف االجتماعية عند السعي لتحقيق هدف تعظيم األرباح
حيـث  ، وهو المدخل األكثر انفتاحاً لمتطلبات محاسبة المسؤولية االجتماعيـة        : المدخل الثالث  . 3

وأنـه علـى   ، ينظر إلى المشروع على أنه نظام اجتماعي فرعي داخل نظام اجتماعي أكبـر        
أن تحافظ على التوازن مع هذا النظام األكبر وذلك تحقيقاً ألغـراض البقـاء              إدارة المشروع   

أي أن المصالح الذاتية للمشروع تحتم عليه أن يتعامل بصورة إيجابية مع متطلبـات              . والنمو
  .المسؤولية االجتماعية لتحقيق الرفاه للمجتمع

لقـرن الماضـي    أن المدخل الثالث ظهر فـي منتـصف ا        ) 10: 1999، سالمه(     ويضيف  
ومؤداه أنه ال بد من الفصل بين المسؤولية االجتماعية والمـسؤولية           ) Rosita(وتزعمته الباحثة   

فيقع على إدارة التنظيم    ، الخاصة للمنظمات منذ اللحظة األولى مع وجود شيء من التفاعل بينهما          
مسؤولية االجتماعية  من خالل وظيفتها في تمثيل المصالح أو الوكالة نوعين من المسؤولية هما ال            

والمسؤولية الخاصة التي تـستهدف الحـصول       ، التي تستهدف الوصول إلى الرفاهة االجتماعية     
ونتيجة لذلك يتم تقييم أداء اإلدارة على أساس كل مـن تحقيـق األهـداف               ، على مصالح المالك  

  .االجتماعية للمنشأة وكذلك الربح المحقق
أن هناك ثـالث اتجاهـات رئيـسة لمحاسـبة          ) 268-266:  أ 2003، حنان(     فيما يضيف   

  :المسؤولية االجتماعية هي
يعتبر محاسبة المسؤولية االجتماعية امتداد لمجال المحاسبة الحالية من أجـل تغطيـة             : األول . 1

  .األداء االجتماعي للمنشأة
يعتبر محاسبة المسؤولية االجتماعية نظرة جديدة للمحاسبة من حيث أخـذها لوجهـة        : والثاني . 2

  .ظر المجتمع وليس وجهة نظر الوحدة المحاسبيةن
يعتبر محاسبة المسؤولية االجتماعية نظرية فرعية إلى جانب نظريات أخرى في علم            : والثالث . 3

  .المحاسبة
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     أي أن االتجاه األول هو الدمج والثاني يجعل محاسبة المسؤولية االجتماعية هي األساس أو              
  .عة لها واالتجاه الثالث هو االستقالليةاإلطار العام وباقي المحاسبات تاب

تشكل جـزءاً مـن النظـام       ،      إن من يتبنون الفكرة التي تقوم على أن المحاسبة االجتماعية         
يرون أنه في حين يركز نظام المحاسبة المالية التقليدي علـى نتـائج             ، التقليدي للمحاسبة المالية  

فإن ، لغير كالعمالء والموردين من جهة أخرى     الصفقات التي تحدث فيما بين المنشأة من جهة وا        
المحاسبة االجتماعية تركز على الصفقات التي تحدث بين المنشأة والبيئة االجتماعية المحيطة بها             

 Social Responsibility Accounting)لكـن الـرأي الغالـب أن لنظـام     . من جهة أخرى

System, SRA)ت الخاصة التـي تجعلـه كـالنظم    من المقوما،  محاسبة المسؤولية االجتماعية
ونظـام محاسـبة   ، ونظـام المحاسـبة اإلداريـة   ، المحاسبية األخرى مثل نظام المحاسبة المالية 

 Socialوهناك من يطلـق علـى هـذا النظـام مـصطلح المحاسـبة االجتماعيـة        . التكاليف

Accounting  بينما يطلق عليه آخرون مصطلح المحاسبة االجتماعيـة للـشركات Corporate 

Social Accounting .  في حين أن التسمية األكثر شيوعاً هي محاسبة المسؤولية االجتماعيـة
(SRA)) 421: 2008، مطر والسويطي.(  
  :الفروض والمبادئ األساسية لنظام محاسبة المسؤولية االجتماعية.5.1.2

، لـسويطي مطر وا(     يقوم نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية على أربع فروض أساسية هي         
2008 :423:(  

وهي تقبل تحمـل هـذه      ، إن على المنشأة التزامات ومسؤوليات اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه          . 1
  .االلتزامات وتحمل هذه المسؤوليات

ويتوجب استغاللها بفاعلية قصوى بشكل يـؤدي       ، تتصف الموارد االقتصادية للمجتمع بالندرة     . 2
  .تثمار االجتماعيإلى تعظيم العائد االجتماعي المحقق من االس

ال تعد الموارد االقتصادية العامة التي تستنفذها المنشأة في نشاطها التشغيلي كالماء والهـواء               . 3
 وإنما موارد اقتصادية اجتماعية يتوجب على المنـشأة تعـويض   Free Goodsسلعاً مجانية 

  .المجتمع عما تستنفذه منها
وذلك ضمن األسـس    ، لمسؤولياتها اتجاهه للمجتمع الحق في االطالع على مدى تنفيذ المنشأة          . 4

  .والمبادئ المتعارف عليها لإلفصاح المحاسبي
     وال تختلف األسس والمبادئ والمفاهيم األساسية لنظام محاسبة المسؤولية االجتماعيـة عـن     

سوى في تكييفها بما يتالءم مع طبيعة       ، المبادئ والمفاهيم المتعارف عليها لنظام المحاسبة المالية      
  .أغراض نظام المحاسبة االجتماعيةو
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  :مشكالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية.6.1.2
     نظراً ألن توفير المعلومات حول التكاليف والعوائد االجتماعية بالشكل الذي يحقـق الهـدف    
من استخدامها ال يمكن أن يكون إال من خالل عملية قياس ما يترتب عن األنـشطة االجتماعيـة      

لذلك فإن المشكلة الحقيقية التي تواجـه بنـاء أي نمـوذج للمحاسـبة عـن           ، اليف ومنافع من تك 
الفضل (هي مشكلة قياس كل من التكاليف والمنافع للمسؤولية االجتماعية          ، المسؤولية االجتماعية 

  ).177: 2002، وآخرون
جتماعيـة  أن السبب الرئيس في صعوبة قياس األنـشطة اال        ) 100: 2004، الحيالي(     ويرى  

إذ أن بعضه ليس لـه قيمـة        ، وبالنطاق الذي تحدث فيه ثانياً    ، تكمن في طبيعة هذه األنشطة أوالً     
  .أو االكتفاء باإلفصاح الوصفي عنها، مما يدفع المحاسب إلى تجاهلها أحياناً، مالية

إلى استنتاج مفـاده أن عـدم القـدرة علـى           ) 167: 2002، الفضل وآخرون (     وقد توصل   
إنمـا يعنـي عـدم      ،  إلى اتفاق محدد حول ماهية المسؤولية االجتماعية وحقيقة أبعادها         الوصول

وما ال يمكن تحديده بـشكل دقيـق ال يمكـن قياسـه بـشكل               ، القدرة على تحديدها بشكل دقيق    
إن المتغيـرات والمفـاهيم التـي تـشكل     ... ومن ثم ال يمكن التحاسب عليه ، موضوعي ودقيق 

ال تمنع من أن يوجـد  ،  االجتماعية وإن كانت غير محددة على وجه الدقة  اإلطار العام للمسؤولية  
على األقل حد أدنى من االتفاق حول بعض المتغيرات األساسية التـي تـشكل اإلطـار العـام                  

وأن اآلراء المختلفة حول المسؤولية االجتماعية تتفق جميعاً على حـد           ... للمسؤولية االجتماعية   
يرات التي تشكل الهيكل لتلك المسؤولية ويتمثل هذا الحد في االتفاق على            أدنى من المفاهيم والمتغ   

أن المسؤولية االجتماعية هي بشكل عام التزام من قبل منشآت األعمال اتجاه مجتمعاتها بالوفـاء               
وتسهم في حل مشكالته أو التخفيف مـن        ، بأنشطة معينة تتفق مع قيم وتوقعات ومفاهيم المجتمع       

  .حدتها
  : ثل أهم مشكالت المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في التالي     وتتم
  :مشكلة نطاق وأبعاد المسؤولية االجتماعية.1.6.1.2

     يتحدد نطاق اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة فـي إطـار األنـشطة ذات المـضمون             
وظـائف  االجتماعي للوحدة االقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات تـدخل فـي دائـرة ال               

ويعد تحديد نطاق األنشطة أمراً ضرورياً كخطـوة أولـى للتعـرف علـى نوعيـة                . المحاسبية
بغية التوصل إلى نمـوذج محاسـبي يأخـذ فـي     ، المعلومات االجتماعية الواجب اإلفصاح عنها 

اعتباره جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية القابلة للقياس والتقرير عنها بطريقة عملية تفيد فـي     
  ).474: 2000، بدوي وعثمان(يم األداء االجتماعي للوحدات االقتصادية تقي

تبعاً لتغير  ، تتغير من زمن إلى آخر    ،      إن مجاالت المسؤولية االجتماعية ذات طبيعة متحركة      
الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة ولتقدم المعرفة العلمية بآثار بعـض الظـواهر البيئيـة      
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وما هو مستبعد حالياً من الرقابة وتقيـيم  ، اً لتغيرات القيم والمواقف في المجتمع   واالجتماعية وتبع 
لذلك؛ ليس هناك نطاق ثابـت محـدد   . األداء االجتماعي في المشروع قد يصبح محوراً لالهتمام      

فمن الطبيعي وجود بعض التباين في تحديد هذه األنشطة وتبويبهـا           ، لألنشطة المالئمة اجتماعياً  
  ).255:  أ2003، حنان(ت متجانسة في مجموعا
في أن االختالف في طبيعـة قـيم        ) حنان(مع ما ذهب إليه     ) 23،21: 1991، عالم(     ويتفق  

إنما يولد اختالفاً آخر مباشراً     ، ومفاهيم ومشكالت وتوقعات كل مجتمع بذاته من منظمات أعماله        
وأن ... تلـك المجتمعـات   في المسؤوليات االجتماعية لمنظمات األعمال في كل مجتمـع مـن            

للمشكالت االجتماعية إنما تعني عدم مقدرة منظمات األعمال على         ) الديناميكية(الطبيعة الحركية   
وكلما كانـت  ، التعامل معها إال عن طريق أنشطة اجتماعية لها صفة الحركة والتغيير المستمرين      

  .األنشطة أكثر صعوبة وتعقيدكلما كانت أهمية التحاسب على تلك ، األنشطة االجتماعية متغيرة
،      واالختالف في طبيعة قيم ومفاهيم ومشكالت وتوقعات كل مجتمع بذاته من منشآت أعماله            

إنما يولد اختالفاً آخراً مباشراً في المسؤوليات االجتماعية لمنظمات األعمال في كل مجتمع مـن               
، مات األعمال في كل مجتمع بذاته     وإذا ما اختلفت المسؤوليات االجتماعية لمنظ     ، تلك المجتمعات 

… فال بد أن تختلف حتماً وبالضرورة مجاالت تطبيق المحاسبة االجتماعية في كل مجتمع بذاتـه            
وعلي الرغم من الصعوبات التي تكتنف عملية تحديد اإلطار العام أو الهيكل العـام للمـسؤولية                

الت التي يمكن أن تمارس من خاللها       إال أن هناك اتفاق عام بين األدبيات على المجا        ، االجتماعية
ونؤكد هنا أن هذه المجـاالت اآلتـي ذكرهـا ال تمثـل             ، منشآت األعمال مسؤوليتها االجتماعية   
وإنما تعد بمثابة أبعاد عامة لألنشطة االجتماعيـة وهـي       ، برنامجاً موحداً لجميع منشآت األعمال    

  ):172-169: 2002، الفضل وآخرون(
  .يناألنشطة الخاصة بالعامل . 1
  .األنشطة الخاصة بالتفاعل مع المجتمع . 2
  .األنشطة الخاصة بحماية المستهلك . 3
  .األنشطة الخاصة بحماية البيئة . 4

أن المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تتضمن المجاالت       ) 13: 1999، سالمة(     ويرى  
  :التالية

  .مجال الموارد البشرية الداخلية.أ
  .يةمجال الموارد البشرية الخارج.ب
  .مجال البيئة المحيطة.ج

إلى أن مجـاالت محاسـبة المـسؤولية االجتماعيـة          ) 467:  ب 2003، حنان(     بينما ذهب   
  :تتمحور حول النقاط التالية
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  .تحقيق أكبر معدل عائد لرؤوس األموال المستثمرة: مجال المالك . 1
ت العـاملين   تحقيق ظروف عمل جيدة وحوافز وأجور عادلة وتنمية مهـارا         : مجال العاملين  . 2

  .وقدراتهم وتحقيق األمن الصناعي لهم
تقديم سلع بمستوى جودة وسعر مناسبين وبأعلى درجة أمـان وصـالحية            : مجال المستهلكين  . 3

  .لالستهالك
المحافظة على الموارد الطبيعية وإزالة اآلثار السلبية الناتجـة عـن ممارسـة             : مجال البيئة  . 4

  .المنظمات ألنشطتها
، أو كما يطلق عليه اسم تحسين نوعية الحيـاة        ، رفاهية أفراد المجتمع  تحسين  : مجال المجتمع  . 5

المساهمة ، وذلك عن طريق توفير سلع وخدمات تلبي حاجات غير مشبعة لدى أفراد المجتمع            
  .في بناء المدارس والمستشفيات

  :مشكلة قياس التكاليف.2.6.1.2
 التضارب الحادث في تفسير ماهيـة            تكمن كافة المشكالت المتعلقة بالتكاليف االجتماعية في      

التكاليف االجتماعية فمن وجهه النظر المحاسبية هي األعباء المالية التـي تنفقهـا المنـشأة وال                
فضالً عن عدم حصول المنشأة على أية منفعة أو عائـد اقتـصادي             ، يتطلبها نشاطها االقتصادي  
المنشأة ببعض المسؤوليات االجتماعية أو     بل يتم إنفاقها نتيجة اللتزام      ، مباشر مقابل هذه التكاليف   

  ).18: 1999، سالمة(تطبيقاً لقوانين تفرضها الحكومة 
     أما من وجهه النظر االقتصادية فإنها قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجـة لممارسـة    

الجمال فقد يترتب على هذا النشاط تلوث الهواء أو المياه أو تشويه            ، المشروع لنشاطه االقتصادي  
أي أن التكلفة االجتماعية تمثل األعباء التي ترتبـت علـى المجتمـع نتيجـة لآلثـار                 ، الطبيعي

وغير خاٍف أن هناك صعوبات في تحديد قيمة نقدية لألضرار التـي          . الخارجية السلبية للمشروع  
أي تحديد التكاليف أو األعباء االجتماعية الناتجـة عـن ممارسـة المـشروع              ، تصيب المجتمع 

ومن النادر جداً أن تتطابق التكاليف االجتماعية التي ينفقها المشروع بالفعل مع التكلفـة              ، شاطهلن
وهـذا مـا    ، )142-141: 2001، القاضي وحمدان (االجتماعية من وجهه نظر االقتصاد الكلي       

  .يزيد صعوبة قياس التكاليف االجتماعية
س التكاليف البيئية واالجتماعية بهـا      أن الكيفية التي يجب قيا    ) 156: 2000، بدوي(     ويرى  

هي مدخل القياس متعدد األبعاد الذي يعتمد على القياس الكمي بأنظمته المختلفـة إلـى جانـب                 
يعتبر أكثر تفضيالً من حيـث      ) بدوي(أسلوب القياس الوصفي، هذا المدخل الذي حسب ما أشار          
بيئية واالجتماعية التي تدور في نطـاق       إمكانية التطبيق العملي للقياس الشامل لتأثيرات العملية ال       

المسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع، وذلك بسبب ما يوفره من معلومات تفيد فـي التعـرف               
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وتنـدرج طبيعـة هـذه      ، على األبعاد المختلفة المهمة لألداء البيئـي واالجتمـاعي للمـشروع          
  : إلى ثالث مستويات هي– في ظل هذا المدخل–المعلومات

معلومات مالية بنتائج قياس العمليات البيئية واالجتماعية التي يمكـن قيـاس        : توى األول المس. 1
  .تأثيراتها بمقياس نقدي

معلومات كمية بنتائج قياس العمليات البيئية واالجتماعية التي ال يمكن قياس           : المستوى الثاني . 2
  .تأثيراتها بمقياس نقدي، ويتوافر لقياسها مقاييس كمية غير نقدية

معلومات وصفية تعبر بصورة إنشائية عـن تـأثيرات العمليـات البيئيـة             : المستوى الثالث . 3
  .واالجتماعية التي ال يمكن قياسها بمقاييس كمية

أن التكاليف االجتماعية التـي تـرتبط بنـشاط     ) 352-351: 1990، الشيرازي(     بينما يرى   
  :المنشأة تنقسم إلى

ل في التضحيات االقتصادية التي تتحملها المنشأة نتيجة قيامها         وتتمث: تكاليف اجتماعية مباشرة   . 1
بتنفيذ البرامج واألنشطة الملزمة للمنشأة بموجب قواعد وتنظيمات وقوانين بيئية أو تلك التـي              
تتحملها بصورة اختيارية لغرض حماية البيئـة مـن اآلثـار الخارجيـة الـسلبية لنـشاطها                

Externalities.  
وتتمثل في التضحيات االقتصادية التي تقـع علـى المجتمـع           :  مباشرة تكاليف اجتماعية غير   . 2

نتيجة األضرار الناشئة من ممارسة المنشأة ألنشطتها الضارة وخصوصاً مضار التلوث بكافة            
  .أشكاله

: 2001، القاضـي وحمـدان   (     أما أهم األساليب المستخدمة لقياس التكاليف االجتماعية فهي         
142:(  

حيث إن التكلفة االجتماعية هي قيمة األضرار التي تقـع          : حدوث األضرار قياس تكاليف منع     . 1
وقد يكون من الصعب أو غير العملي       ، على المجتمع نتيجة قيام المشروع بأنشطته االقتصادية      

ومن ثم يجب االلتجاء إلى أسلوب بديل يمكننا مـن تحديـد رقـم              ، تحديد قيمة هذه األضرار   
ويمكن القول أن التكلفة االجتماعية التي يمكـن قياسـها          . يحةيقارب التكلفة االجتماعية الصح   

ففـي مجـال    ، على مستوى المشروع هي تكلفة تجنب األضرار االجتماعية أي تكاليف المنع          
ويقـوم هـذا    ، التلوث البيئي تكون التكاليف االجتماعية معادلة تقريباً لتكاليف منـع التلـوث           

انخفضت األضـرار   ،  باإلنفاق على منع التلوث    األسلوب على إفتراض أنه كلما قامت الشركة      
) قيمـة األضـرار  (وكانت تكاليف المنع أقرب التكـاليف االجتماعيـة    ، التي تصيب المجتمع  

إن تكلفة المنع تمثل أفضل رقم تقريبي لقيمـة         ... المترتبة على األنشطة االقتصادية للمشروع    
، األضرار التي تصيب المجتمـع    أي أفضل رقم تقريبي لقيمة      ، األضرار التي تصيب المجتمع   

  .أي أفضل رقم بديل للتكاليف االجتماعية الصحيحة
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وهي تكاليف تقريبية أخرى بديلـة  ): تكاليف التصحيح(تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه        . 2
وهي المبالغ التي يقوم المشروع  بإنفاقها سواء إلعادة بعـض مـوارد             ، للتكاليف االجتماعية 

ألصلية تقريباً أو إلنشاء مورد جديد يحل محل المورد االجتماعي الذي تأثر            المجتمع لحالتها ا  
  .باألنشطة االقتصادية للمشروع

قـد  ) تكاليف التصحيح (     وعلى الرغم من أن مفهوم تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه             
لـك لألسـباب    إال أنه أقل قبوالً من مفهوم تكلفة المنع وذ        ، يحظى بالقبول من جانب المحاسبين    

  ):143-142، القاضي وحمدان(التالية 
، وبالتالي فإن تكاليف المنع أقل عادة من تكاليف إزالـة الـضرر           ، إن الوقاية خير من العالج      - أ

  .وأن المنع مفهوم مقبول نفسياً يدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل الحدوث
 ففي كثير من الحاالت قـد ال        مفهوم غامض نسبياً  ، إن مفهوم إعادة الوضع إلى ما كان عليه         -  ب

  .يكون واضحاً كيفية قياس تكلفة التصحيح إزالة التلوث أو إزالة الضوضاء
إن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قد ال يؤدي إلى تصحيح كـل األضـرار التـي أصـابت                      -  ت

فبعض األضرار المتسببة عن تلـوث الهـواء        ، اآلخرين نتيجة األنشطة االقتصادية للمشروع    
  .ن الرئة ال يمكن تصحيحها بأي مبلغ من التكلفةمثل سرطا

  :مشكلة قياس العوائد االجتماعية.3.6.1.2
صـافي المـساهمات    : "الـدخل االجتمـاعي بأنـه     ) 30-19،29: 1999، سالمة(     عرف  

االجتماعية المددية للمنظمة الناتجة عن إجراء المقابلة المحاسبية بين العائد االجتماعي والتكاليف            
والعوائـد  ، "كتكاليف منع التلوث على سبيل المثال     ) التكاليف االجتماعية (دثت ذلك العائد    التي أح 

االجتماعية تختلف عن التكاليف االجتماعية من حيث صعوبة قياسها وذلك نظراً لكونها تتحقـق              
ألطراف قد تكون من خارج التنظيم كالمستهلكين أو العمالء أو البيئة المحيطة أو قد تكون مـن                 

فـضالً  ... أو لكل األطراف في آن واحد سواء داخل أو خارج التنظـيم  ، ل التنظيم كالعاملين  داخ
عن أن العديد من العوائد االجتماعية قد يصعب قياسها نقدياً بصورة مباشرة وخاصة بالمقـاييس               

األمر الذي يقلل درجـة     ، وتكون بعيدة عن التقدير الشخصي    ، المحاسبية التقليدية المتعارف عليها   
  .الثقة في النتائج إلى حد كبير

     هناك العديد من الصعوبات التي تواجه عملية قياس المنافع االجتماعية كمياً وترجمتها فـي              
  ):182، 2002، الفضل وآخرون(صورة نقدية ومنها 

وال توجد  ، ال تخضع للسوق  ) أي المنافع (أن عملية قياس المنافع االجتماعية ليست سهلة ألنها          . 1
  .سعير مالئمة لهذه المنافعمعدالت ت
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وإنما التعبيـر عنهـا إمـا      ، أن بعض المنافع االجتماعية ال يمكن قياسها باستخدام وحدة النقد          . 2
مثـل ارتفـاع المـستوى الثقـافي أو         ، بالقياس غير النقدي أو التعبير عنها في شكل وصفي        

  .العلمي
ية ألغـراض اإلفـصاح عـن            وعلى الرغم من الصعوبة البالغة في قياس المنافع االجتماع        

إال أن االقتصار على التكاليف االجتماعية دون المنافع االجتماعية يـؤدي     ، المسؤولية االجتماعية 
حيث تنعكس هـذه النتيجـة      . إلى عدم صحة قياس نتيجة األنشطة االجتماعية للوحدة االقتصادية        

ة بين التكـاليف واألعبـاء      على محصلة األداء االجتماعي التي يتم الحصول عليها نتيجة المقابل         
  ).456: 2000، بدوي وعثمان(االجتماعية وبين المنافع والمزايا االجتماعية 

استخدام أسلوب االستقصاء لقيـاس العائـد االجتمـاعي         ) 31: 1999، سالمة(     وقد اقترح   
وخاصة إذا دعمه أسلوب االنحدار اإلحصائي بحيث يقوم هذا األسلوب على نوعين من األسـئلة             

  .أو أسئلة غير مباشرة، للمستقصي منها أسئلة مباشرة تحدد القيمة النقدية
  :مشكلة خلق المعايير االجتماعية المالئمة للقياس المحاسبي.4.6.1.2
 تنقسم إلـى    - بصفة عامة  -أن محاوالت التنظير المحاسبي   ) 36-35: 1999، سالمة(     يرى  

ي تقوم على طريقة االستقراء من الواقع وتتخـذ         مدرستين فكريتين إحداهما المدرسة الوصفية الت     
والمدرسة الثانية هـي المدرسـة      ، القواعد المحاسبية في ظلها شكل المبادئ المقبولة قبوالً عاماً        

المعيارية التي تقوم على طريقة االستنباط المنطقي وتتخذ القواعد المحاسبية فـي ظلهـا شـكل                
إن ... ومن الصعب ترجيح مدرسة على أخرى ببساطة      ، اًالمعايير المحاسبية التي تلقى اتفاقاً عام     

محاسـبة المـسؤولية    (أسلوب االستنباط العلمي هو أنسب أسلوب لهذا الفرع المحاسبي الجديـد            
الذي اصطحب أهدافاً جديدة كتعظيم الرفاهية االجتماعية واستحدث طرقـاً للقيـاس            ) االجتماعية

وعلى ذلك فإن الحاجة تكـون ماسـة   . ئد االجتماعيةالمحاسبي كما هو الحال بالنسبة لقياس العوا    
  .إليجاد معايير اجتماعية مالئمة للقياس في المحاسبة االجتماعية

أن هناك عدة معايير اجتماعية لهذا الفـرع المحاسـبي        ) 38-36: 1999، سالمة(     ويضيف  
  :هي

واالرتباط بالهدف من   أي تكون البيانات المحاسبية االجتماعية وثيقة الصلة        : معيار الصالحية  . 1
وأن تعكس التقارير االجتماعية األثر االجتماعي لألنشطة المطلوب قياس نتائجهـا           ، استخدامه

  .لجميع أصحاب المصلحة
أي االعتماد على طريقة موضوعية للقياس المحاسبي سواء للتكاليف         : معيار الخلو من التحيز    . 2

  .أو العوائد االجتماعية
ل القوائم االجتماعية الختامية على تفسير واضح لكل نتيجـة فـي            أي أن تشتم  : معيار السببية  . 3

  ...القياس المحاسبية االجتماعي
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تزداد أهمية هذا المعيار نظراً لما يتحقق من الموضوعية         : معيار التكلفة االجتماعية التاريخية    . 4
  .والقابلية للمقارنة والتحقق

مجال المحاسبة االجتماعية بدالً مـن      يمكن أن يحل هذا المعيار في       : معيار العائد االجتماعي   . 5
  .في مجال المحاسبة المالية) مبدأ تحقق اإليراد(

مبـدأ مقابلـة    (يقابـل هـذا المعيـار       : معيار مقابلة العوائد االجتماعية بالتكاليف المسببة لها       . 6
يعني مقابلة العوائد االجتماعية لكـل نـشاط        ، في حالة المحاسبة المالية   ) اإليرادات بالتكاليف 

  .ماعي تحت كل مجال من مجاالت المسؤولية االجتماعيةاجت
  :مشكالت اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية.7.1.2

     توصل المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع والذي كان بعنوان اقتصاديات البيئة والعولمة            
قـدرة النظـام    أن اإلدعـاء بعـدم      : المنعقد في جامعة الزيتونة األردنية إلى عدة توصيات منها        

المحاسبي على تقديم معلومات عن آثار أنشطة المنشآت على البيئة والمجتمع إنما يعني ضـمنياً               
وعليه ال بد مـن أن تقـوم تلـك الـشركة      ، تأمين وتشجيع تلك المنشآت التي تقوم بتلويث البيئة       

ك بالتعاون بـين    باستخدام المدخل المالئم لتحليل وتحميل تكاليف األداء البيئي على أنشطتها وذل          
القائمين على العملية المحاسبية في الشركات وبين الفنيين بهـدف إدارة تكـاليف األداء البيئـي                

  ).1: 2009، اقتصاديات البيئة والعولمة(لتحقيق أداء اقتصادي كفء وفعال 
     وهذا يؤكد على ضرورة عدم االستسالم للمشكالت التي تحد من اإلفصاح عن المـسؤولية              

بل ضرورة العمل على تذليلها للوصول إلى التقرير الموضوعي عـن واقـع حـال       ، ماعيةاالجت
ومـن هـذه المـشكالت      ، الشركات ومركزها المالي الحقيقي المحمل بتكاليف أدائها االجتماعي       

ومشكلة استحداث قواعد محاسبية لالتصال المحاسبي      ، مشكلة أسلوب وطريقة التقرير االجتماعي    
  . استحداث المعايير المالئمة للتقرير المحاسبي االجتماعيومشكلة، االجتماعي
  :مشكلة أسلوب وطريقة التقرير االجتماعي.1.7.1.2

ينقسم الباحثون وكتاب الفكر المحاسبي إلـى مدرسـتين         ) 40-39: 1999، سالمة(     حسب  
  :فكريتين بشأن أسلوب وطريقة التقرير المحاسبي عن األداء االجتماعي هما

، تنظر إلى المسؤولية االجتماعيـة إلدارة التنظـيم والمـسؤولية الخاصـة           : ألولىالمدرسة ا  . 1
األمر الذي يتطلـب إعـداد تقـارير       ، باعتبارهما أهداف اجتماعية ومالية مندمجة أو متداخلة      

  .شاملة تكون فيها الجوانب االجتماعية والمالية واالقتصادية متكاملة
، جتماعيـة إلدارة التنظـيم والمـسؤولية الخاصـة        تنظر إلى المسؤولية اال   : المدرسة الثانية  . 2

األمر الذي يتطلب فـصلهما بواسـطة تقـارير         ، باعتبارهما مسؤوليتين محاسبتين متميزتين   
  .مستقلة
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أن الدراسات العلمية ومحاوالت التطبيق العملي قد اسـتقرت  ) 274:  أ2003، حنان(     ويرى  
  :على إتباع إحدى الطريقتين التاليتين

ويتم من خاللها دمج معلومات محاسبة المسؤولية االجتماعية مـع المعلومـات   : لدمجطريقة ا  . 1
قائمة الدخل وقائمة المركز    : التقليدية للمحاسبة المالية ضمن قوائمها المالية ذات الغرض العام        

  .المالي
ويتم من خاللها عرض معلومات محاسبة المسؤولية االجتماعية فـي قـوائم            : طريقة الفصل  . 2

  .مع اإلبقاء على قوائم المحاسبية المالية في شكلها ومضمونها التقليديمستقلة 
     ويرى أصحاب طريقة الفصل أن مشكالت قياس المنافع والتكاليف االجتماعية تفرض علـى    
القائمين بمهمة تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية للمشروع ضـرورة إعـداد تقـارير              

لمحاسبة المالية نظراً الختالف طبيعة المعلومات االجتماعية عـن        اجتماعية منفصلة عن تقارير ا    
إال أن أصحاب هذا االتجاه يختلفون فيما بينهم حول أسـلوب القيـاس الـذي               ، المعلومات المالية 

  ). 237: 2001، القاضي وحمدان(يستخدم 
يـاس  أن هذه الطرق تعاني من صعوبات الق      ) 277:  أ 2003، حنان(     وفي نفس الوقت يرى     

وبالتالي تفتقر إلى درجـة مقبولـة مـن         ، المحاسبي المالي لمعظم أنشطة المسؤولية االجتماعية     
األمر الذي يضعف من مالءمتهـا التخـاذ القـرار لـدى أصـحاب            ، الموثوقية أو الموضوعية  

  .المصالح
أنه ال توجد طريقة معينة لإلفصاح عـن المعلومـات          ) 141-110: 2000بدوي،  (     ويرى  

ة محاسبياً حيث إن هناك العديد من النماذج التي طرحت في هذا المجال وجميعهـا تختلـف     البيئي
 ونمـوذج  (Linowes) ونموذج (AAA)في هذا الجانب أو ذاك ومنها على سبيل المثال نموذج         

(Estes)   وقد ترجع االختالفـات    ، )الفضل(ونموذج  ) عبد المجيد (ونموذج  ) الصعيدي( ونموذج
ه العناصر تعتبر محاوالت فردية محدودة تعبر عن وجهات نظـر الـشركات             السابقة إلى أن هذ   

وخلصنا في هذا الشأن إلى عـدم وجـود اتفـاق    ... التي أعدتها وال يحكمها إطار علمي متكامل    
حول نموذج محاسبي عملي يأخذ في اعتباره جميع الجوانب المختلفـة لقيـاس هـذه األنـشطة                 

  .والتقرير عنها
بأنه يجب األخذ في االعتبار وجود نظام محاسبي منفـصل          ) 117: 2000، بدوي(     ويضيف  

 المـساهمات البيئيـة     -واحتواء النموذج لألنشطة البيئية واالجتماعية    ، عن نظام المحاسبة المالية   
 وقياس األبعاد المختلفـة للمـساهمات       -والمساهمات العامة والموارد البشرية ومساهمات المنتج     

وفـي  ، لموجبة والسالبة التي تترتب على االلتزام االختياري أو اإلجبـاري         البيئية واالجتماعية ا  
النهاية التقرير عن نتائج القياس في صورة مالئمة وبعيدة عن التحيـز وذات مرونـة و قابليـة                  

حيث يتم إنشاء حسابات وقـوائم      ، بحيث تفيد في تقييم األداء البيئي واالجتماعي للمشروع       ، للفهم
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وقد توصل إلـى أنـه      ، اهمات البيئية بعد الوصول إلى صافي الربح المحاسبي       مالية معدلة بالمس  
قائمة الربح المعدل   : يجب أن تضاف أربعة تقارير أو قوائم للتقرير عن األنشطة االجتماعية هي           

بأعباء المسؤولية االجتماعية وقائمة المركز المالي المعدلة بتأثير المساهمات االجتماعية وتقريـر   
جتماعي متعدد األبعاد والقائمة المالية لتأثيرات عدم الوفـاء بالمـسؤولية االجتماعيـة             األداء اال 

  ).7ملحق رقم (
 االجتماعي متعدد األبعاد    -إلى أن تقرير األداء البيئي    ) 279-278:  أ 2003، حنان(     وذهب  

  :يتميز بما يلي) 6ملحق رقم (
الجتماعية التي يتطلبها القانون كحد أدنى      يوفر معلومات تعكس نتائج قياس العمليات البيئية وا        . 1

وذلك على األساس الرقابي الذي يـسمح بمقارنـة مـا    ، لتحقيق أهداف المسؤولية االجتماعية  
  .يجب أن يكون مع ما هو كائن فعالً

 -تقدم المعلومات الناجمة داللة بيئية واجتماعية أكثر وضـوحاً لتـأثيرات العمليـات البيئيـة         . 2
  .االجتماعية

لومات لألجهزة الحكومية المختصة التي يتركز اهتمامها في التعرف على مدى وفاء            يوفر مع  . 3
  .المشروع بمسؤولياته االجتماعية بغض النظر عما صرف فعالً في سبيل ذلك

 االجتماعي متعدد األبعاد نفس المجاالت التي غطتها التقـارير          -     ويغطي تقرير األداء البيئي   
، والمـساهمات العامـة   ، المساهمات البيئية : وهذه المجاالت هي  ، يالسابقة في اإلفصاح المحاسب   

  .وأخيراً مجال المنتج، والموارد البشرية
     وفي ضوء ما سبق يمكن القول أنه على الرغم من االختالف هنا وهناك في آلية اإلفـصاح                 

إلفصاح عـن   إال أنه من الضروري في كل الحاالت معالجة بيانات األداء االجتماعي محاسبياً وا            
التكاليف والمنافع االجتماعية التي حققها المشروع خالل مراحل العملية اإلنتاجية، وتقـديم هـذه              

كي يـتمكن  ، المعلومات ألصحاب المصالح لتمكينهم من اإلحاطة بالنتائج الحقيقية ألداء المشروع  
  .خسائرالمشروع من االستخدام األمثل للموارد المتاحة لتعظيم العوائد أو تقليل ال

  :مشكلة استحداث قواعد محاسبية لالتصال المحاسبي االجتماعي.2.7.1.2
أن الطبيعة المميزة للبيانات االجتماعية والتي يجب أن تظهرها القوائم المالية           ) سالمة(     يرى  

ال تتفق وقواعد االتصال المحاسبي للقوائم الماليـة التقليديـة فـي            ، االجتماعية الختامية للمجتمع  
األمر الذي يفرض استحداث بعض القواعد التي تالءم طبيعة النظام المحاسـبي  ، حاسبة المالية الم

وقد اقترح سالمة أن يكـون      ، االجتماعي القائم على االنفصال بين المحاسبة المالية واالجتماعية       
واإلفـصاح عـن األنـشطة      ، الحد األدنى لهذه القواعد ممثالً في المالئمة للغرض االجتمـاعي         

وتماثل الممارسات االجتماعية فـي المنظمـات       ، وقابلية القوائم للمراجعة الخارجية   ، جتماعيةاال
  ).64-63: 1999، سالمة(واتساق الممارسة االجتماعية على مر الزمن ، المماثلة
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  :مشكلة استحداث المعايير المالئمة للتقرير المحاسبي االجتماعي.3.7.1.2
عض المعايير التي تالءم إعداد القـوائم االجتماعيـة فـي                تقتضي هذه المشكلة استحداث ب    

وقيامها على  ، وبصفة خاصة في حالة انفصالها عن القوائم المالية التقليدية        ، المحاسبة االجتماعية 
وحالً لهذه المشكلة نرى إمكانيـة      ، أساس القياس النقدي للعوائد االجتماعية والتكاليف االجتماعية      

 االجتماعية التي اقترحتها اللجنة المنبثقة عن جمعية المحاسبين األمريكية          استخدام معايير التقارير  
)AAA (  والتي تقسم المعايير إلى ثالثة مجموعات مستقلة هي         ، م1976عام) 1999، سـالمة :

65-66:(  
، والبعـد عـن التحيـز     ، المالئمة: مجموعة المعايير األساسية وتتكون من ثالثة معايير هي        . 1

  .والقابلية للفهم
والفحـص  ، والقابلية للفحص ، التوقيت: جموعة المعايير الثانوية وتتكون من ستة معايير هي       م . 2

  .واإليجاز، والقابلية للمقارنة، والكمال، المستقل
، والمحليـة ، مغزى البيانات : مجموعة االعتبارات اإلضافية وتتكون من عشرة اعتبارات هي        . 3

والقابلية للقياس  ، والثبات، ة للرأي المعارض  وإتاحة الفرص ، والقابلية للقبول ، والحيطة والحذر 
  .والقابلية للتقييم، والمقابلة، ومالئمة العرض، والتعبير النقدي، الكمي
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  المبحث الثاني
  مفهوم اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

  :تمهيد. 0.2.2
ـ          اس واإلفـصاح المحاسـبي          إن اهتمام المجتمع والدولة باآلثار االجتماعية عن طريق القي

لمحاولة التعبير عن تلك اآلثار االجتماعية انسجاماً مع الدور االجتماعي واالقتـصادي الـشامل              
وقد أدى اهتمام الجمهور باألضرار التي تصيب الهواء والماء وصـحة           ، الذي تقوم به المحاسبة   

 اإلقليميـة لبنـاء   العاملين إلى اضطرار شركات تسبب هذه األضرار إلى الخروج من الحـدود             
كما في جنوب شرق أسيا أما األربـاح    ، مصانعها في مناطق أخرى فتكون آثارها في بيئة أخرى        

وتميز عقد السبعينات من القرن الماضـي بعـدد        ، فيتم جنيها والعودة بها إلى مجتمعاتها األصلية      
: 2001، نالقاضـي وحمـدا   (من المحاوالت النظرية والعملية لإلفصاح عن البعد االجتمـاعي          

236 .(  
     واإلفصاح عن األداء االجتماعي هو األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها تـستطيع الوحـدة              
، االقتصادية إعالم المجتمع بأطرافه المختلفة عن مناشطها المختلفة، ذات المضامين االجتماعيـة           

ك، ولعل أبرز األنشطة التـي      وتعتبر القوائم المالية أو التقارير الملحقة بها أداة مناسبة لتحقيق ذل          
الحيـالي،  (لها اثر مباشر على المجتمع، هي التي تحقق له منافع اجتماعية يمكن إجمالها بما يلي              

2002 :47 :(  
  . أنشطة خاصة بحماية المستهلك. 1
  . أنشطة خاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية. 2
  .أنشطة خاصة بتنمية الموارد البشرية. 3

أن تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيـة ال        ) 189: 2002، الفضل وآخرون (     ويرى  
يواجه مشكلة تحديد ماهية المسؤولية االجتماعية أو كيفيـة قيـاس تكـاليف ومنـافع األنـشطة              

فحسب وإنما تتعدى ذلك لتشمل كيفية اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية في التقارير            ، االجتماعية
اذ تضمن الفكر المحاسبي في مجال اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية العديد           ، المالية الخارجية 

، من النماذج التي اقترحت للتقرير عن األنشطة ذات الطابع االجتماعي التي تمارسـها المنـشآت   
األمر الذي جعل من ذلك التعدد في النماذج مشكلة تواجه المحاسـبين عنـد تطبيـق محاسـبة                  

يعني ذلك اختالف تطبيق محاسـبة      ، إذ أن عدم االتفاق على نموذج معين      ، المسؤولية االجتماعية 
وبالتالي تعذر توفر معيار القابلية على المقارنة في تقـارير          ، المسؤولية االجتماعية بين المنشآت   

  .المحاسبة االجتماعية
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  Financial statement and financial reporting :  القوائم المالية والتقرير المالي. 1.2.2
أن القوائم المالية تعد من الوسائل المهمة لالتـصال بـين اإلدارة         ) 67: 2005، حماد(     يرى  

إال أن هذه القوائم عرضة لبعض القيود التي تحـد مـن            ، واألطراف الخارجية المهتمة بالمنشأة   
 الـواردة بهـا   فائدتها إذا لم يأخذها قارئ القوائم المالية في حسبانه عند تفسير وتحليل المعلومات 

  .ومن هذه القيود البنود التي ال تسجل محاسبياً
     وتعد القوائم المالية الوسائل األساسية التي يمكن من خاللها توصـيل المعلومـات الماليـة               

والقوائم المالية  ، لألطراف الخارجية وهذه القوائم تقدم تاريخاً مستمراً ومعبراً عنه بوحدات نقدية          
وقائمـة  ، وقائمـة الـدخل   ، الميزانيـة ): 23-22: 1999، كيسو وويجانت  (التي تقدم عادة هي   

عالوة على ذلك فإن المالحظات على القوائم تشكل جزءاً         ، وقائمة حقوق الملكية  ، التدفقات النقدية 
ولكن بعض المعلومات المالية قد يكون من األفـضل         ، مكمالً لهذه القوائم المالية األساسية األربع     

ومن أمثلة ذلك   ، ق وسائل التقرير المالي األخرى بخالف القوائم المالية الرسمية        تقديمها عن طري  
تقرير رئيس مجلس اإلدارة أو الجداول المرفقة بالتقرير السنوي للشركة أو نشرات االكتتـاب أو             
التقارير المقدمة للجهات الحكومية أو توقعات اإلدارة أو إبـراز األثـر االجتمـاعي أو البيئـي                 

 وهذه المعلومات قد تكون مطلوبة على أساس نشرات رسمية ملزمة أو قواعد تنظيميـة               ،للمنشأة
  .أو إلى العرف السائد أو ألن اإلدارة ترغب في اإلفصاح عنها بصورة اختيارية

  :Objectives of financial reportingأهداف التقرير المالي . 2.2.2
 : للتقرير المالي هماأن هناك هدفان أساسيان) 31: 1999، نور(     يرى 

حيث يتطلب أن يقـدم التقريـر المـالي معلومـات مفيـدة             ، صنع القرار االستثماري  : األول . 1
  .للمستثمرين والدائنين والمستفيدين اآلخرين لصنع قرارات استثمارية سليمة

وإذا ، هو تقديم معلومات عن فعالية اإلدارة في استخدام موارد الـشركة وتـسييرها            : والثاني . 2
ا بصفة عامة فإن التقرير المالي يركز على إعـداد تقـارير ذات هـدف عـام للوفـاء              تكلمن

  .بالحاجات المعلوماتية للمستفيدين الخارجيين المحتملين
أن األهداف الرئيسة للتقرير المـالي حـسب بيـان       ) 103-102: 1993، السيد(     بينما يرى   

  :حاسبة المالية األمريكي هيالصادر عن مجلس الم) 1(مفاهيم المحاسبة المالية رقم 
توفير المعلومات التي تفيد المستثمرين الحاليين والمرتقبين والـدائنين الحـاليين والمـرتقبين              . 1

وغيرهم من مستخدمي المعلومات في ترشيد القرارات االستثمارية واالئتمانية وغيرهـا مـن         
  ..القرارات االقتصادية

ثمرين الحـاليين والمـرتقبين والـدائنين الحـاليين         توفير المعلومات المالئمة التي تفيد المست      . 2
  ..والمرتقبين وغيرهم في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
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توفير المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادية للمنشأة والتزاماتها والتغيرات التي تطرأ علـى             . 3
  .هذه الموارد وااللتزامات

  :مفهوم اإلفصاح المحاسبي. 3.2.2
    يعتبر اإلفصاح المحاسبي الوسيلة الرئيسة واألداة الفعالة إليصال نتائج األعمال للمستخدمين            

ونظـراً لالهتمـام المتزايـد      ، في دعم قراراتهم خصوصاً المتعلقة بمجاالت االستثمار والتمويل       
 ألصحاب الفكر واالختصاص من أكاديميين ومهنيين في مجال المحاسبة والمراجعة حول أهميـة     

فإن ذلك يؤدي إلى استمرار الـضغوط علـى         ، اإلفصاح المحاسبي والشفافية في التقارير المالية     
المهنة لتطوير أدائها في خدمة قطاعات األعمال من ناحية ودعم نظام الرقابة والمـساءلة فيهـا                

  ).5: 2003، الملحم(
ي من شـأنها تحـسين          لذلك يظهر دور اإلفصاح المحاسبي في توفير المعلومات الالزمة الت         

فهم وأهمية األدوات المالية وأدائها في األسواق المالية بغرض توفير معلومات محـددة بغـرض     
والسياسات المحاسبية المالئمة والمخاطر المترتبة بها وسياسة اإلدارة للتحكم في هذه           ، استخدامها

ستثمرين في هذا الـشأن  ودور اإلفصاح المحاسبي في توفير المعلومات التي تساعد الم   ، المخاطر
  ).319: 1999، طه(

     ونظراً ألن مبدأ اإلفصاح يتطلب إظهار البيانات والمعلومات المحاسبية الضرورية الـشاملة            
فاإلفصاح مصطلح نسبي يقتضي أال يتم النظر إلى القـوائم          ، لتحقيق الفائدة المرجوة لمستخدميها   

، عدة لكافة األطراف التخاذ القـرارات المختلفـة       المالية كهدف في حد ذاته إنما هو وسيلة المسا        
وأن اإلفصاح هو عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تـسمح             
بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أربـاح فـي المـستقبل وقدرتـه علـى سـداد التزاماتـه                 

  ).154,145: 2002،الخطيب(
من توفير معلومات مهمة للمستثمرين والمساهمين واألطـراف             ولتحقيق هذه األهداف ال بد      

األخرى وضرورة تطبيق المعيار الدولي لإلفصاح المحاسبي على الشركات المـساهمة وعـدم             
ونشرها بطريقة صحيحة سواء كانـت معلومـات كميـة أو نوعيـة تـساعد        ، إخفاء المعلومات 

  ).90: 2003، خشارمة(المستثمر على اتخاذ قراراته 
  هذا وتظهر أهمية اإلفصاح في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية باعتبارها جـزءاً مـن         

وإن متطلبات سوق فلسطين لألوراق المالية تفرض علـى       ، منظومة العمل االقتصادي الفلسطيني   
كما يفترض أن تولي السوق     ، تلك الشركات ضرورة مراعاة اإلفصاح الكافي في تقاريرها المالية        

خاصة لعملية اإلفصاح لدى الشركات المدرجة فيها من أجل حماية المساهمين المستثمرين            أهمية  
وإيصال المعلومات المالية لجميع المتعاملين باألوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي            

  .أو حجم تعاملهم
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  :مواصفات اإلفصاح في الشركات المساهمة العامة. 4.2.2
صفات لتحديد القدر المالئم من المعلومات التي يتعين اإلفصاح عنهـا                تعطى لإلفصاح عدة    

  ):446: 2003، الحيالي(وهي 
  .Full Disclosureاإلفصاح الكامل  . 1
  .Adequate Disclosureاإلفصاح الكافي  . 2
  .Fair Disclosureاإلفصاح العادل  . 3
  .Differential Disclosureاإلفصاح التفاضلي  . 4

لمحاسبة بأن اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية ينبغـي أن يكـون                وهناك إجماع عام في ا    
ويتطلب اإلفصاح الكامل أن تـصمم وتعـد القـوائم    . ومناسباً وعادالً) يسمى أيضاً شامالً (كامالً  

المالية الموجهة إلى عامة المستخدمين بشكل يعكس بدقة جميـع األحـداث والحقـائق الماليـة                
  . خالل الفترةالجوهرية التي أثرت على المنشأة

 هذه المفاهيم بأن اإلفصاح الكافي يتضمن اإلفصاح عن أدنى قـدر            (Belkaoui)     فيما يفسر   
واإلفصاح العادل ينطوي على قيد أخالقي يـستلزم المعاملـة المتوازنـة بـين              ، من المعلومات 

 أما اإلفصاح الشامل فهـو يـستلزم التعبيـر عـن األحـداث            ، مستخدمي المعلومات المحاسبية  
االقتصادية بدقة حتى نضمن عدم إخفاء أي معلومة جوهرية قد تؤثر على مـصالح المـستثمر                

ويخلص نفس الكاتب إلى القول بأنه يمكن النظر إلى العدالة كهدف أساسي يجب التركيز              ، العادي
  ).110: 2004، أبو المكارم(عليه في مواجهة الكفاية والشمول 

  :م باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةمبررات وأسباب زيادة االهتما.5.2.2
  :مبررات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية.1.5.2.2

     انعكس االعتراف بالمسؤولية االجتماعية للوحدة االقتصادية على اهتمـام المحاسـبة بهـذا             
والتي تبلورت في المطالبة المتزايدة من جانـب الهيئـات المحاسـبية            ، الموضوع الحديث نسبياً  

كمـا ظهـرت    ، لمية والمهنية بقيام الوحدات االقتصادية باإلفصاح عن المعلومات االجتماعية        الع
  .دراسات محاسبية عديدة تؤكد على أهمية هذا االتجاه

     وهناك العديد من المبررات التي تؤيد اإلفصاح عن آثار األنـشطة االجتماعيـة للـشركات               
  ):451: 2000، بدوي وعثمان(من أهمها المساهمة العامة في تقاريرها المالية والتي 

  .تأثير العمليات الصناعية على البيئة المحيطة وعلى المجتمع كالتلوث . 1
االهتمام المتزايد من جانب الحكومات اتجاه الحاجة إلى تنظيم سلوك الوحدات االقتصادية بما              . 2

  .يحقق مصلحة المجتمع
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مطالبة بتوفير ظروف عمل جيـدة   حيث أصبحت الوحدات االقتصادية     ، حماية حقوق العاملين   . 3
إلى الحد الذي أدى إلى ظهور اتجاه باعتبار العاملين موارد بـشرية وضـرورة      ، للعاملين بها 

  .اإلفصاح عن ذلك في القوائم المالية
خاصة في ظل الميل المتزايد     ، التأثير المتزايد للعوامل االجتماعية على عملية اتخاذ القرارات        . 4

  .الستثمار في مجاالت تحدث أضراراً بيئيةلسلوك المستثمر بتجنب ا
  :أسباب تزايد االهتمام باإلفصاح االجتماعي.2.5.2.2.

     هناك العديد من األسباب التي تدعو لالهتمام باإلفصاح االجتماعي منها ما يتعلق بتحـسين              
 فـي   المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية ومنها ما يتعلق بمسؤولية المحاسب ومهنـة المحاسـبة            

  .الوقت الذي يتسم واقع العالم اليوم  بالتغير السريع وسرعة تداول المعلومات
  :أسباب تتعلق بتحسين المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية.1.2.5.2.2
أنه إضافة إلى الفئات التقليدية التـي يقـدم لهـا اإلفـصاح             ) 467: 2003، الحيالي(     يرى  

) روع أو حملة األسهم والدائنون أو المستثمرون عمومـاً وهي أصحاب المش (المحاسبي المعاصر   
، العـاملون : تسعى محاسبة المسؤولية االجتماعية لتلبية االحتياجات المعلوماتية للفئـات التاليـة          

 . والمجتمع الوطني، واالقتصاد، والمجتمع المحلي، والحكومة، والمستهلكون

تعارض مصالح الفئـات ذات المـصالح    أنه نظراً الحتمال    ) 29: 2001، جربوع(     ويضيف  
أي أن ، في الوحدات المحاسبية فإن هناك اتجاه أن يلتزم المحاسب بوجهـة النظـر االجتماعيـة         

، التقارير المحاسبية يجب أن تسلك منهجاً شمولياً بحيث تغطي احتياجات كافة الفئات في المجتمع             
علومات على وجهات نظر الفئـات      والسبب في ذلك هو أن تغليب وجهة نظر معينة في إنتاج الم           

األخرى سوف يعطي هذه الفئة ميزة نسبية األمر الذي يؤثر على عدالة توزيع المنافع فيما بـين                 
  .الفئات المكونة للمجتمع

  :أسباب تتعلق بمسؤولية المحاسب ومهنة المحاسبة.2.2.5.2.2
ت المتعلقة باألنـشطة  أن البيانا) AAA, 1993: 94(     أوضحت جمعية المحاسبين األمريكية 

االجتماعية ذات طبيعة كمية ومالية تؤثر على أصول الشركة ونفقاتها والتزاماتهـا وهـي مـن                
 .صميم عمل المحاسب

إلى أن مهنة المحاسبة عليها أن تغيـر مـن اتجاهاتهـا          ) Churchmanتشرتشمان  (     وأشار  
وأشـارت  ،  االجتمـاعي لمنظماتـه  وأن تهتم بمساعدة المجتمع في التعرف على األداء      ، التقليدية

إلى أن عملية قياس وتقييم األداء االجتماعي لمنظمات األعمـال والتقريـر عـن              ) chenتشن  (
 فإنها أيضاً واجب    - باإلضافة إلى كونها جزءاً أساسياً من مسؤوليات المحاسبة والمراجع         -نتائجه

إلـى أن وفـاء     ) Bolmstrom بولـستروم (كما أشار   ، عليها اتجاه الرأي العام لمجتمع المنظمة     
هو فـي  ، منظمات األعمال بأداء مسؤوليتها االجتماعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء االجتماعي   
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علـى  ، حقيقة األمر البديل الوحيد المتاح لمنظمات األعمال لتحقيق أهدافها االقتصادية التقليديـة           
يعني في النهاية خلق نوع من التناغم بين        إنما  ، اعتبار أن إعالم أفراد المجتمع بنتائج ذلك األداء       

  .اإليقاع االقتصادي للمنظمة وبين توقعات المجتمع منها
، إلى أن بقاء أي منظمة واسـتمرارها علـى المـدى الطويـل    ) Buchhlozبوكلز (     وأشار  

بما أوفت بـه    ، يتوقف في النهاية على مدى قدرة المنظمة على إعالم أفراد المجتمع المحيط بها            
فإن المجتمع سوف يبذل حتماً     ، فإذا ما فشلت المنظمة في ذلك     ، لمنظمة من مسؤوليات اجتماعية   ا

  ).13: 1991، عالم(وما تسعى إليه  من أهداف ، جهداً معاكساً ضد المنظمة
لم يعد اختياراً مطروحـاً أمـام منظمـات         ،      إن التقرير عن نتائج األداء االجتماعي للمنشأة      

، حتى بدون وجود نص قانوني ملزم بذلك اإلفـصاح        ، صبح األمر إجباريا واجباً   وإنما أ ، األعمال
أن ، يلزم عليه إذا ما أراد البقاء واالستمرار      ، فأي مشروع ما هو في النهاية إال منظمة اجتماعية        

  ).163: 2002، الفضل وآخرون(يخدم رغبات أفراد المجتمع المحيط ويالقي توقعاتهم 
إلى ضرورة أن يكون للمحاسب دوراً ليس في تحديـد          ) 267: 2007، عجربو(     بينما أشار   

وإنما المساهمة في مجال تحديد المقاييس العملية التي تعبر عـن هـذه             ، أهداف وغايات المجتمع  
لتكون المعلومات المقدمة سـواء الكميـة       ، األهداف واإلفصاح عن هذه المقاييس بصورة دورية      

وبالتالي فـإن وقـوف     . تقييم وترشيد األداء االجتماعي للمشروع    أساساً ل ) الوصفية(وغير الكمية   
المحاسب موقف سلبي اتجاه تأثيرات المشروع على المجتمع سيترتب عليه إظهار المنشآت التـي    
تتقاعس عن القيام بمسؤولياتها االجتماعية في صورة أفضل من المنشآت التـي تقـدم مـساهمة             

  .إيجابية في زيادة رفاه المجتمع
  :آليات اإلفصاح االجتماعي. 6.2.2

لم يعد اختياراً مطروحـاً     ، أن التقرير عن نتائج األداء االجتماعي للمنظمة      ) Davis(     أوضح  
حتى بدون وجود نص قـانوني ملـزم بـذلك          ، وإنما أصبح أمراً إجبارياً   ، أمام منظمات األعمال  

  ).14: 1991، عالم(اإلفصاح 
جتماعية إلى ذوي المصالح في الشركة المساهمة العامة عبر              ويمكن أن تنتقل المعلومات اال    

  ):49: 2005، أبو العزم(ثالثة آليات وهي 
 حيث إن عدم اشتراك المساهمين في إدارة المنـشأة يـؤدي إلـى        :اإلفصاح االختياري .1.6.2.2

فإن المستثمرون أقـل معرفـة مقارنـة        ، األولى وجود عدم تماثل للمعلومات    : مشكلتين مهمتين 
والثانية وجود المخاطر األخالقية حيث تعمل اإلدارة علـى         ، باإلدارة بشأن أنشطة وقيمة الشركة    

ولهـذا يجـب أن يكـون       ، االستفادة من مزايا معرفتها بأنشطة الشركة والتوقعات المستقبلية لها        
لإلدارة الحوافز لإلفصاح االختياري عن المعلومات بخالف ما تتطلبه معـايير إعـداد القـوائم               

  .المالية
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، العـاني (و ) 2007، القطـاطي (وقد توصل العديد من الباحثين منهم على سـبيل المثـال          
 Friedman and(و) Hall and Rieck, 1998(و) 2002، يحيــى وآخــرون(و ) 2005

Miles, 2001 (   إلى أهمية المعلومات االجتماعية التي تفصح عنها الشركات اختياريـاً وأثرهـا
  .ى توجيه قرارات أصحاب المصالح في منشآت األعمالعلى ربحيتها وعل

 وهو الذي يفرض على المنشأة وفقاً للقوانين واللـوائح التنظيميـة   :اإلفصاح اإللزامـي  .2.6.2.2
ووفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً في المجـامع المهنيـة           ، واإلدارية في أسواق المال   

  .المحاسبية
 وهي التي ال تتحكم بها إدارة المنشأة مثل الصحافة المقـروءة أو  :ارجيـة المصادر الخ .3.6.2.2

، وهي ذات أثر كبير على أصحاب المصالح في الشركات المساهمة العامة          ، المسموعة أو المرئية  
فإذا كانت هذه الصورة إيجابية كان األثـر  ، حيث من خاللها تنعكس صورة الشركة أمام المجتمع    

  . وإذا كانت سلبية انعكس ذلك سلبياً على الشركة،إيجابياً على الشركة
  :االعتبارات التي تحكم قياس التكاليف االجتماعية والتقرير عنها.7.2.2

     من الواضح أن هناك عالقة وطيدة بين التكاليف وعمل المنشأة حيث إن المنـشأة الناجحـة                
ون العالقة عكسية بين األربـاح  هي تلك التي تجعل تكاليفها اقل ما يمكن وذلك لتعظيم أرباحها ك         

والتكاليف مع ثبات العوامل األخرى وهنا من واجب المحاسبة اإلفصاح عن كافة التكاليف التـي               
تحملتها المنشأة في سبيل الحصول على األرباح المحددة ومن ضمنها التكاليف البيئية بل أيـضاً               

 بدون نص قـوانين أو لـوائح        تضمين تقاريرها ما قدمته للبيئة من مصاريف قد تكون تطوعية         
حكومية فعلى سبيل المثال قد تقوم منشأة بمكافحة التلوث البيئي بمعدالت أكبر مما هـي محـددة          

تميل إلى تعظيم الـربح الـذي   ) وخصوصا الصناعية(في القانون، رغم أن المشاريع االقتصادية   
 يتم في حاالت كثيـرة      يمكن تحقيقه عن طريق تخفيض تكاليف اإلنتاج إلى أدنى حد ممكن وهذا           

بطرح الفضالت الملوثة أو السامة في األنهار ومجاري المياه األخرى أو انبعاث الغازات السامة              
  ).29: 2002الحيالي، (والملوثات األخرى المتطايرة من مداخن المصانع 

عة      ونتيجة لعدم وجود القواعد المنظمة في مجال محاسبة المسؤولية االجتماعية هناك مجمو           
  ):181: 2001، سويلم(من االعتبارات تحكم القياس واإلفصاح في هذا المجال وهي 

مدى ما تقوم به المنشأة من أنشطة نتيجة التزامها بالمسؤولية االجتماعية سواء بصفة ملزمـة               . 1
حيث إنه من المتوقع أن تزيد الحاجة للتقارير عن التكاليف البيئية التي تتكبـدها              : أو اختيارية 

ة مع زيادة األنشطة البيئية التي تنفذها نتيجة التزامها بالتنظيمات والقوانين البيئية مـن               المنشأ
  .جهة أو نتيجة زيادة الوعي البيئي لدى اإلدارة من الجهة األخرى

حيث إنه من المتوقع أن تزيد الحاجة للتقرير عن التكاليف البيئية واالجتماعيـة             : حجم اإلنتاج  . 2
  .نشأةمع زيادة حجم إنتاج الم
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حيث إنه من المتوقع أن تزيد الحاجة للتقرير عن التكاليف البيئية واالجتماعيـة             : حجم المنشأة  . 3
مع زيادة حجم المنشأة وذلك حتى ال تتعرض لمخاطر التدخل الحكومي وخصوصاً الغرامات             

  .أو اإلغالق
نظمة التي تساعد        ومن ثم فإنه يقع على المحاسبين عبء إيجاد وإقرار القواعد والمعايير الم           

  .في القياس والتقرير عن التكاليف البيئية للمنشأة
  :طبيعة المعلومات ذات البعد االجتماعي الالزمة للقرارات االستثمارية. 8.2.2

    إن المعلومات ذات البعد االجتماعي الالزمة للقرارات االستثمارية تتدرج في طبيعتهـا إلـى            
  ):83: 1987، أبو الفتوح(ثالث مستويات هي 

  .معلومات مالية تعبر عن المنافع والتكاليف التي يمكن قياسها بمقياس نقدي: المستوى األول . 1
معلومات كمية تعبر عن المنافع والتكاليف التي ال يمكـن قياسـها بمقيـاس              : المستوى الثاني  . 2

  .ويتوافر لقياسها مقاييس كمية غير نقدية، نقدي
ن المنافع والتكاليف االجتماعيـة التـي ال يمكـن          معلومات وصفية تعبر ع   : المستوى الثالث  . 3

  .قياسها بمقاييس كمية
     ويالحظ أن المعلومات غير الكمية قد يكون لها أحياناً داللة اجتماعية ال تقل أهميتهـا عـن                 

كما هو الحال مثالً عند تقدير المنفعة االجتماعية التي تعود على المجتمع مـن         ، المعلومات الكمية 
  .ستثماريالمقترح اال
أن يتم إرفاق قائمة إحصائية مع القوائم المالية المنـشورة          ) 50,49: 2002، الحيالي(     ويرى

  :سنوياً تبين العناصر التالية
  . تكلفة كل نوع من أنواع اآلالت والمعدات المستخدمة في الحد من التلوث . 1
  . من التلوثاالندثار السنوي لكل من أنواع اآلالت والمعدات المستخدمة في الحد  . 2
  . مصاريف إزالة النفايات الضارة بالبيئة، بعد االنتهاء من العمليات اإلنتاجية . 3
  .تكاليف البحث والتطوير في مجال الحد من التلوث . 4
  .المبالغ المدفوعة لمؤسسات الدولة المسئولة عن حماية البيئة . 5

ئهـا حيـال مـسئوليتها      مدى مساهمة الوحدة االقتصادية فـي أدا      :      إن مثل هذه القائمة تبين    
االجتماعية المتمثلة بالحد من التلوث، كما أنه يمكن إضافة معلومـات وصـفية عـن األنـشطة        
االجتماعية الناجمة عن المعامالت االجتماعية التي ال يكون لها أية قيم ماليـة، بحيـث تحقـق                 

  :إفصاحا لألداء االجتماعي الذي تمارسه في المجاالت التالية
  . العمالةمجاالت تتعلق ب . 1
  . مجاالت تتعلق بالرقابة على البيئة . 2
  . مجاالت تتعلق بالتفاعل مع المجتمع . 3
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  .مجاالت تتعلق بحماية المستهلك . 4
  :نماذج اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية.9.2.2

فإنه ،      على الرغم من االهتمام المتزايد باإلفصاح عن األداء االجتماعي للوحدات االقتصادية          
فـإذا كـان   . اق بين المحاسبين على مفهوم محدد لإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةال يوجد اتف  

اإلفصاح المحاسبي يتطلب أوالً إعداد وتجهيز المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها تمهيـداً لنقلهـا          
فإن استيعاب نطاق الوظـائف المحاسـبية لمتغيـرات     ، إلى مجموعة األطراف ذات االهتمام بها     

وطـرق  ، جتماعية يستلزم تطوير المقاييس المالئمة لقياس األداء االجتماعي للوحدة        المسؤولية اال 
إلرساء تصور عام لما يمكن أن تكـون عليـه أسـس اإلفـصاح     ، التقرير عن نتائج هذا القياس  
وبحيث ال ينبغي أن تقف صعوبة قياس بعض التكاليف أو المنافع           ، المالئم للمسؤولية االجتماعية  

خاصة وأن اآلثار االجتماعية قـد تكـون تراكميـة          .  عثرة أمام اإلفصاح عنها    االجتماعية حجر 
وذلك على أسـاس أن القيـاس       ، تظهر بعد عدة فترات بما يصعب من قياسها في تاريخ حدوثها          

التقريبي ألغراض اإلفصاح عن المنافع والتكاليف االجتماعية في تاريخ حدوثها أفضل من عـدم       
لإلفصاح عن مساهمة الوحدة االقتـصادية فـي تحقيـق الرفاهيـة            وذلك  ، قياسها على اإلطالق  

  ).447: 2000، بدوي وعثمان(االجتماعية 
، الـشرايري (     وتتمحور األساليب المقترحة لإلفصاح عن النشاطات االجتماعية حول التالي          

  ):75، 2006، والمومني
ويتضمن المبالغ  ، اليةأسلوب عرض النشاطات االجتماعية في تقرير منفصل عن التقارير الم          . 1

وال ، ويعرض متزامناً مع القوائم الماليـة     ، التي أنفقت على كل نشاط من األنشطة االجتماعية       
  .يتضمن المنافع التي حققتها تلك النشاطات

أسلوب عرض النشاطات االجتماعية ضمن القوائم المالية دون االعتماد على تحليل التكـاليف         . 2
ومن ثم  ، خذ هذا التقرير شكل وصفي ال يحتوي على قيم مالية         ويت، والمنافع من هذه األنشطة   

العـاملين أو المـوارد     ، تبوب النشاطات االجتماعية في هذا األسلوب إلى أربع مجموعـات         
  .و المستهلكين، والمجتمع، والبيئة، البشرية

ت أسلوب عرض النشاطات االجتماعية ضمن القوائم المالية مع إظهار جميع المبالغ التي أنفق             . 3
ويعتمد هذا األسلوب على اإلفصاح عـن المعلومـات الكميـة والنـشاطات             ، على كل نشاط  

  .المنجزة وعن قياس المنفعة من هذه النشاطات بما يتناسب مع قيمة ما أنفق
أسلوب عرض األنشطة االجتماعية بشكل منفصل عن القـوائم الماليـة متـضمنة التكـاليف           . 4

وقيها يتم اإلفـصاح    ، ليها اسم قائمة التأثير االجتماعي    وتطلق ع ، والمنافع األنشطة االجتماعية  
  .عن كل المنافع والتكاليف وصافي العجز أو الفائض االجتماعي الذي تحقق للمجتمع
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     وأفرز التراث المحاسبي العديد من النماذج التي يتم من خاللها إيـصال المعلومـات عـن                
  :ماذجالمسؤولية االجتماعية إلى مستخدميها ومن هذه الن

  :النماذج الوصفية.1.9.2.2
تعد النماذج الوصفية من أكثر نماذج اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للمنشآت شـيوعاً                  "

، فهي تتضمن وصفاً لألنشطة التي قامت بها المنشأة وفاء بالتزاماتها االجتماعيـة           ، في االستخدام 
أو بقـيم   ، يف الخاصة بهـذه األنـشطة     دون أن يكون هذا الوصف مقترناً بتحليل عناصر التكال        

 Estern Gas and Fuel Associatesويمثل التقرير الذي أعدته شركة ، المنافع المتحققة منها
نحـو  (واحداً من النماذج التطبيقية لهذا النوع من التقارير، فقد شمل أربع صفحات تحت عنوان               

وتوظيـف األقليـة، واإلعانـات    تضمنت معلومات عن األمن الصناعي،   ، )المحاسبة االجتماعية 
، وقد تم التعبير عن هذه المواضيع في صورة نسب كمية غير مالية           ، والرواتب الخاصة بالعجزة  

  . 1972 و1971وبيانات عامي ، )العام المعد عنه التقرير (1973مقارنة بين بيانات عام 
أنـشطتها   لإلفـصاح عـن   Scovill Manuf      كما تعد الصيغة التي اسـتخدمتها شـركة   

ويتـضمن  ، من النماذج التطبيقية لهذا النوع من نمـاذج اإلفـصاح         ) 8ملحق رقم   ) (االجتماعية
التقرير بعض المعلومات الكمية عن فرص التوظيف التي هيأتها الـشركة للمجتمـع والوسـائل               

هلك فضالً عن المعلومات المتعلقة بحماية المـست      ، الرقابية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث     
  ).190-189: 2002الفضل وآخرون، (

  :Linowes نموذج  .2.9.2.2
 نموذج للتقرير عن العمليات االجتماعية االقتصادية للوحدة االقتصادية مـن           Linowes     قدم  

 Socio- Economic) االجتماعيـة  -خالل قائمة أطلق عليها قائمـة العمليـات االقتـصادية   

Operating Statement) هذه القائمة المقابلة الفترية للعمليـات ذات التـأثيرات    وتوضح نتيجة
بالنسبة لثالث مـن    ) Detrimentsاألضرار  (والسالبة  ) Improvementsالتحسينات  (الموجبة  

وهي الموارد البشرية والمـوارد الطبيعيـة ومجـال المنـتج أو     ، مجاالت المسؤولية االجتماعية 
  ).464: 2000، بدوي وعثمان(الخدمة 

  :Estes نموذج .3.9.2.2
، )تقريـر التـأثير االجتمـاعي   ( وأطلق عليه تسمية   Estes     ال يختلف النموذج الذي اقترحه      

)Social Impact Statement  ( كثيراً عن النموذج الذي اقترحهLinowes ،  فاالثنين يتخـذان
قـان فـي    من وجهة نظر المجتمع أساساً في اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية للمنشأة، كما يتف            

أو علـى   ، أي تضحية أو أضرار يقع عبئها على المجتمع       (تعريف التكاليف االجتماعية على أنها      
سـواء  ، وسواء كانت داخلية أو خارجية    ، سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية     ، أحد عناصره 

 الـسابق  إال أن هذا النموذج الذي جعله يختلف عن النموذج   ). دفعت المنشأة مقابالً لها أو لم تدفع      
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ومحاولته قياس صافي اإلسـهام     ، اهتمامه بالمنافع االجتماعية إلى جانب التكاليف االجتماعية      ، له
أي عن طريـق    ، بالتكاليف االجتماعية ، االجتماعي للمنشأة عن طريق مقابلة المنافع االجتماعية      

أن ) ر االجتمـاعي  تقرير التأثي ( في نموذجه    Estesكما أوضح     ... مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات   
، المنافع االجتماعية ال تقاس بالتكاليف التي تتحملها المنشأة من أجل تحقيق أهـدافها االجتماعيـة   

سواء كان هـذا العائـد اقتـصادياً أو غيـر           ، أو ألحد عناصره  ، وإنما تقاس بأي عائد للمجتمع    
 يمكن النظر إلـى     وعلى ذلك ، وسواء حصلت المنشأة مقابل لهذه المنافع أو لم تحصل        ، اقتصادي

  ).193: 2002، الفضل وآخرون(على إنه تطوير للنموذج السابق ) 10ملحق رقم (هذا النموذج 
  :Seidlerنموذج .4.9.2.2

أما النمـوذج األول فـيخص      ،  نموذجين لإلفصاح عن األداء االجتماعي     Seidler      لقد قدم   
وقد أطلق  ، لثاني بالمنشآت الهادفة للربح   المنشآت التي ال تهدف إلى الربح، بينما يتعلق النموذج ا         

  ).تقرير الدخل االجتماعي(عليهما 
والذي يعـد مـن     ،      إن استقراء النموذج األول والذي تم وضعة إلحدى الجامعات األمريكية         

يتبين للوهلة األولى أن التكاليف التي      ، النماذج التي تعرض كالً من التكاليف والمنافع االجتماعية       
بمعنى أن المنافع االجتماعيـة     ، لجامعة تمثل منافع اجتماعية للمجتمع أو ألحد عناصره       تتحملها ا 

 غيـر أن  Linowesكما هو الحال في نموذج ، تتضمن التكاليف االجتماعية التي تتحملها المنشأة     
،  لم يقس المنافع بهذا األسلوب     Seidlerأن  ، وبشكل ال يدع للشك   ، المتمعن في النموذج يتضح له    

نتيجـة  ، أو ألحد عناصره  ،  استخدم القيمة الحالية لصافي الدخل اإلضافي المتحقق للمجتمع        وإنما
 أن المنافع االجتماعية للتعليم تتمثل في زيـادة معرفـة           Seidlerفقد رأى   . زيادة معرفته وتعلمه  

وحيث إنه في معظـم الحـاالت       ، عما كان عليه عند التحاقه بها     ، الفرد عند تخرجه من الجامعة    
فإن المنفعة االجتماعية المتحققة للمجتمـع      ، د دخل خريجي الجامعة عن دخل غير الخريجين       يزي

ويعرض الملحق رقـم    . (يمكن أن تقاس بالقيمة الحالية لهذه الدخول اإلضافية       ، من نشاط الجامعة  
  ). في نموذجه األول تقرير الدخل االجتماعيSeidlerما أورده ) 11(

 Seidlerفقد أوضـح  ، والخاص بالمنشآت الهادفة للربح) 12حق رقم مل(     أما النموذج الثاني    
وذلك ، أن الدخل االجتماعي يجب أن يحسب عن طريق تعديل القيمة المضافة باألداء االجتماعي            

وتخفيضها باآلثار االجتماعيـة غيـر      ، عن طريق إضافة المخرجات االجتماعية المرغوبة فيها      
أن القيمـة االقتـصادية المـضافة، تـم تعـديلها           ) 12 ملحق رقم (ويتضح من   ، المرغوب فيها 
  :بعنصرين هما
مخرجات مرغوبة اجتماعياً، وال يمكن بيعها، وتمثل هذه المخرجات المنافع التي           : العنصر األول 

  .الخ..برامج التدريب وبرامج رعاية صحية للعاملين: تقدمها المنشأة للمجتمع، مثل
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وبة اجتماعياً ولم يسدد مقابل لها، ومن بـين هـذه اآلثـار           هو اآلثار غير المرغ   : العنصر الثاني 
تلوث البيئة على األنشطة االقتصادية للمنـشأة، والمـشاكل الـصحية التـي تـسببها منتجاتهـا         

  ).125: 2000بدوي، (والضوضاء 
  :نموذج عبد المجيد.5.9.2.2

ة على ضرورة إعطاء         يؤكد النموذج الذي تبناه عبد المجيد لإلفصاح عن األنشطة االجتماعي         
صورة شاملة ومتكاملة عن األداء الكلي للمنشأة، وذلك عن طريـق اإلفـصاح عـن األنـشطة                 

  . االجتماعية واالقتصادية في تقرير واحد
     ولقد أوضح عبد المجيد في نموذجه أن مجاالت المسؤولية االجتماعية التي يجب اإلفـصاح              

  :ت أساسية تمثلت فيعنها في التقارير المالية، هي أربع مجاال
  . مجال العاملين . 1
  . مجال التفاعل مع البيئة . 2
  . مجال حماية المستهلك . 3
  . مجال الرقابة على التلوث . 4

     وأن اإلفصاح عن تلك المجاالت األربع يكون مقتصراً على تكاليفها دون المنافع المتحققـة              
والتعبيـر النقـدي    ) المنـافع أي  (منها، وذلك نظراً للصعوبات التي تكتنف عملية قياس األخيرة          

الفـضل  (إلى جانب ما تتطلبه عملية قياسها من ضرورة االلتجاء إلى التقدير الشخـصي              ، عنها
  ).197: 2002، وآخرون

 االجتماعية  -النموذج الخاص بحساب األرباح والخسائر المالية     ) 13(     ويعرض الملحق رقم    
  . االجتماعي للشركات المساهمة الكويتية-تصاديالذي اقترحه عبد المجيد للتقرير عن األداء االق

  :نموذج الفضل.6.9.2.2
     ال يختلف النموذج الذي اقترحه الفضل لمنشآت األعمال العراقية من حيث جـوهر فكرتـه               
عن النماذج السابقة وال سيما نموذج عبد المجيد إذ اقترح الفضل دمـج األنـشطة االقتـصادية                 

)  االجتماعية -كشف العمليات الجارية االقتصادية   (اصطلح عليه بـ    واالجتماعية في تقرير واحد     
وقد بوب األنشطة االجتماعية إلى المجاالت األربع آنفة الذكر وجاءت نتائج تلك األنشطة األربع              

الفـضل  " (في كشف العمليات الجارية االقتصادية واالجتماعية، بعد نتائج النـشاط االقتـصادي           
يوضـح كـشف الـدخل والعلميـات الجاريـة       ) 14(لحق رقـم    والم). 199: 2002، وآخرون

  .الذي اقترحها الفضل)  االجتماعية-االقتصادية
  :معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية. 10.2.2

 عوقاً وعوق أعاق إعاقـة وإعتـاق        -عاق: كلمة عوق :      األصل اللغوي لكلمة معوقات هي    
أي عجزت عن   " أعاق بي الزاد أو الدابه إعواقاً     "يقال  ، صرفه وثبطه وأخره عنه   . إعتياقاً عن كذا  
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العائقة أو العوائـق    . شواغله: عوائق الدهر ، كل ما عاقك وشغلك   : العائق عوائق وعوق  ، السفر
وتعـرف  ، )538: 1986، المنجد في اللغة واإلعالم   (هي مؤنث العائق وهو ما يعيق عن العمل         

 العوائق المالية واإلدارية والفنيـة واالجتماعيـة        جميع): "71: 1997، المغيدي(المعوقات بأنها   
ويمكـن تعريـف معوقـات      ". والشخصية التي تعوق المدير عن تحقيق أهداف برامجه اإلدارية        

اإلفصاح االجتماعي إجرائياً بأنها األسباب أو العوامل التي قد تعرقل أو تقلـل أو تعطـل قـدرة        
  .على اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعيةالشركات المساهمة العامة أو المنشآت بشكل عام 

) 1994، مطر( من أجل التغلب على معوقات اإلفصاح يجب أخذ العوامل التالية باالعتبار          و     
  ):2002، الخطيب(و
  .تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية . 1
  .تحديد األغراض التي ستستخدم فيها المعلومات المحاسبية . 2
  .معلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنهاتحديد طبيعة ونوع ال . 3
  . تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية . 4
  .توقيت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية . 5

     ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة في محتوى القـوائم الماليـة أو توقيـت إصـدارها إلـى                 
أو جانـب   (واحتياجاتهم مـن المعلومـات      األولى تختص بمستخدمي القوائم المالية      : مجموعتين

فالمجموعة األولى تتمثل   ، والثانية تختص بعرض تلك المعلومات    ) الطلب على المعلومات المالية   
في المساهمين والمستثمرين والمحليين الماليين والمقرضـين والـدائنين والمـديرين والعـاملين          

ث العلمـي واألكـاديميين وأجهـزة       والعمالء واألجهزة الحكومية وفئات أخرى مثل أجهزة البح       
أما المجموعة الثانية فتتمثل في األجهزة الحكومية الرقابية وقوى الـسوق           ، حماية البيئة وغيرها  

والتكاليف المرتبطة باإلفصاح مثل تكاليف التجميع والتشغيل والتكاليف الناتجة عـن الـدعاوي             
تأثير السلبي لإلفـصاح علـى الموقـف        القضائية والتكاليف السياسية والتكاليف المترتبة على ال      

  ).113-105: 1993، السيد(التنافسي للشركة 
عـن  فـصاح   اإل العوامل التي من الممكـن أن تـؤثر علـى            بعض     ويمكن القول أن هناك     

علـى النحـو     إلى قسمين    هاميقس ت والتي يمكن ، المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة    
  :التالي

ها مثل الثقافة السائدة داخل الشركة والكيفيـة        للية يمكن السيطرة عليها وتذلي    عوامل داخ : األول . 1
التي يتم التعاطي بها مع المسؤولية والتكاليف االجتماعيـة والبيئيـة وإدراك إدارة الـشركة               
لمسؤوليتها االجتماعية والقيام بواجبها اتجاه ذوي المصالح من مستثمرين وموردين ودائنـين            

  .ستهلكين ومجتمع محليوموارد بشرية وم
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مثـل  ، عوامل خارجية ناتجة عن البيئة والظروف التي تعمل من خاللها هذه الـشركة        : الثاني . 2
والدور الذي قد تلعبه الحكومـة      ، الرقابة داخل المجتمع  أجهزة  التشريعات والقوانين السارية و   

ظمات الـضغط   ومن، في تشجيع المحاسبة واإلفصاح عن المعلومات ذات الدالالت االجتماعية        
ومدى قيـام الـشركات     ، المجتمعية ومدى اإللزام المفروض على الشركات المساهمة العامة       

ات المهنية ومهنـة المحاسـبة      ومنها ما يعود إلى الجمعي    ، المنافسة بدورها االجتماعي والبيئي   
  . وتطبيقياًنظرياً
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 المبحث الثالث
ماعات الضغط الفلسطينية في اإلفصاح عن دور التشريعات والقوانين وج

  المسؤولية االجتماعية
  :تمهيد. 0.3.2

     تهدف القوانين بشكل عام إلى تنظيم العالقات القانونية بين أفراد المجتمع من جهة واألفـراد   
وتشريع القوانين لـه    ، والدولة من جهة أخرى وتعمل على وضع األحكام والقواعد من أجل ذلك           

وتطبيقها له نفس األهمية وال بد للدولة من سن قوانين وتـشريعات تـتالءم مـع                أهمية خاصة   
  ).12: 2005، زعيتر والجيعان(ومجاالتها  مناحي الحياة كافة في عالميا التطور المتسارع

     ومن المتفق عليه أن القوانين والتشريعات الحكومية وكذلك التعليمات التي تصدرها الهيئات            
مية تشكل اإلطار الذي يجب أن تعمل في حدوده جميع المشروعات االقتصادية            والوحدات الحكو 

لما لهذه القوانين من قوة خاصة تعكس متطلبـات يتعـين علـى جميـع               ، وخاصة الكبيرة منها  
  ).133: 1999، سالمة(المشروعات الوفاء بها 

ـ     ،     فالتقرير عن نتائج األداء االجتماعي للمنظمة      اً أمـام منظمـات     لم يعد اختيـاراً مطروح
، حتى بدون وجود نص قانوني ملزم بذلك اإلفـصاح       ، وإنما أصبح أمراً إجبارياً وواجباً    ، األعمال

يلزم عليه إذا ما أراد البقاء واالسـتمرار أن       ، فأي مشروع ما هو في النهاية إال منظمة اجتماعية        
  .)14: 1991، عالم(يخدم رغبات أفراد المجتمع المحيط ويالقي توقعاتهم 

     حيث أن الثابت في النظام القانوني أنه ال يوجد لصاحب الملك أو حق االنتفاع أن يـستخدم                 
ملكه أو المال محل االنتفاع على نحو يلحق بجاره أذى أو ضرراً يجاوز المضار العاديـة التـي          

غيـر  فإذا عمل الجار    ، يفرض التسامح والتعاون والحياة االجتماعية بين الجيران التغاضي عنها        
ذلك وألحق بجاره ضرراً غير مألوف أو حال دون استعمال جاره لملكه وحرمه مـن الحـصول    
على منافع ذلك الملك التزم باالمتناع عن ذلك العمل وعليه تعويض ما أصاب الجار من أضرار                

  ).102 : 2000بدوي، (غير مألوفة 
لسلطة الوطنيـة الفلـسطينية          ومواكبة لهذا التطور الحاصل على مستوى العالم فقد عملت ا         

على إصدار العديد من القوانين التي تنظم وتوجه عمل المنشآت والمنظمات في مجال المسؤولية              
وقانون حمايـة  ، م1999) 7(وقانون البيئة رقم   ، م2000) 7(االجتماعية ومنها قانون العمل رقم      

وقانون األوراق المالية   ، م2004) 20(قانون الصحة العامة رقم     ، ، م2005) 21(المستهلك رقم   
  .م2004) 12(رقم 

     هذا إضافةً إلى العديد من الضوابط الشرعية اإلسالمية التي تجعل مـن المـشروع ناجحـاً          
هذه الضوابط التي تحـل التعـارض بـين    ، ومربحاًً من وجهة نظر اإلدارة والمجتمع بشكل عام     
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وتبقي المنـشأة رافـداً وداعمـاً       ، عضمصالح المنشأة والمجتمع وتجعلهما في خدمة بعضهما الب       
َأفَمن "حيث كانت الدعوة إلى البناء القوي المتين بقولة تعالى          ، للمجتمع على أساس أنها جزءاً منه     

ار ِبـِه  من َأسس بنْيانَه علَى شَفَا جرٍف هاٍر فَانْه َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللِّه وِرضواٍن خَير َأم
وكما قال رسول اهللا صلى ، )109: آية، سورة التوبة"(جهنَّم واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمين ِفي نَاِر

ولـيس أدل علـى ذلـك    ، "المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً    : "اهللا عليه وسلم  
قتصادية ألقت بـضاللها علـى كافـة        االنهيارات التي يشهدها المجتمع الرأسمالي من مشكالت ا       

األمر الذي دعا بعض المفكرين الغربيين إلى البحث عن حلول لمشكالتهم في            ، مناحي الحياة فيها  
  .الشريعة اإلسالمية

  :نماذج من تشريعات األداء االجتماعي لمنظمات األعمال في فلسطين. 1.3.2
  : وسلمالقرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى اهللا عليه. 1.1.3.2

     كان قرآننا الكريم أسبق من القوانين الوضعية في تحديد اإلطار العام للمعامالت بين النـاس            
حيث حدد الشروط الواجب توافرها في التجـارة        ، من جهة وبين الناس وخالقهم من جهة أخرى       

بالباطـل  والتي منها تحريم الربا وتحريم أكل مال الناس   ، كي تتحلى بالضوابط الشرعية السمحاء    
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل ِإال َأن تَكُون            "حيث قال تعالى في محكم التنزيل       

وعن  ،)29: آية، سورة النساء " (ِتجارةً عن تَراٍض ِمنْكُم وال تَقْتُلُوا َأنفُسكُم ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيما           
اإليمان بضع وسـتون أو     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : أبي هريرة رضي اهللا عنه قال     

سبعون شعبة، أعالها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريـق، والحيـاء شـعبة مـن                   
 يبعـد  أي أن أقل ما يمكن أن يقدمه اإلنسان ألخيـه اإلنـسان أن   ، رواه البخاري ومسلم  " اإليمان

وبالتالي أقل ما يمكن أن تفعله الشركات المساهمة العامة عـدم           ، األذى عن الطريق الذي يسلكه    
فعـدم  ، تلويث البيئة ورفع الضرر عن اإلنسان وما يحيط به من هواء وتربة وماء وتنوع طبيعي      

 بالـضرر   قيام الشركات المساهمة العامة بواجبها االجتماعي والبيئي الملقى على عاتقها وتسببها          
والقتل هنا ليس بالـضرورة أن  ، إنما يصب في اتجاه قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق   ، لإلنسان

فالتسبب بالعاهات واألمراض المزمنة أصعب وأشد وطـأة مـن          ، يكون بحد السيف أو بالمقصلة    
مـا قـال   وما يشهده العالم اليوم من مشكالت بيئية واجتماعية إنما هو من صنع اإلنسان وك ، ذلك

، )11: مـن اآليـة   ، الرعد" (ِإن اللَّه ال يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيروا ما ِبَأنْفُِسِهم         "الحق تبارك وعال    
وعقد النية وإتباعها بالعمل بكل اإلمكانيات المتاحة وبقـدر       ، فالتغيير ال يبدأ إال من داخل اإلنسان      

  . مغفرته ورضوانهالمستطاع لما فيه مرضاه اهللا طمعاً في
إنما تدعونا إلى عبادة اهللا الخالق جل جالله        ،      إن ثقافتنا اإلسالمية القائمة على أساس التوحيد      

وأن نسير على خطى نبينا ومعلمنا وقدوتنا المصطفي صلى اهللا عليه وآله            ، وأن ال نشرك به أحد    
واألخـالق الحميـدة واإليثـار      في التآخي والمحبة والتكافل والترابط والصدق واألمانـة         ، وسلم
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تركت فيكم ما إن تمـسكتم      "حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          ، والتسامح والمساواة 
وعليه فإن تمسك الشركات المساهمة العامة بتطبيـق        ، "كتاب اهللا وسنتي  ، به لن تظلوا بعدي أبداً    

ع األول لحمايتهـا مـن الظـالل    شريعة اهللا وسنه نبينا الكريم هو الدعامة األولى وخـط الـدفا       
وإن إدارات الشركات المساهمة العامة     ، واالنزالق إلى الهاوية التي هي خسارة الدنيا قبل اآلخرة        

: ومساهميها يجب أن يضعوا قول نبينا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم نصب أعينهم حيث قـال               
والمحاسـب راٍع   ، يتـه فالمدير راٍع ومـسئول عـن رع      ، )كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته     (

وأدنى موظـف فـي الهيكـل       ، ومدقق الحسابات راٍع ومسئول عن رعيته     ، ومسئول عن رعيته  
، وكٌل سيسأل يوم الحشر عن األمانة التـي حملهـا         ، التنظيمي للشركة راٍع ومسئول عن رعيته     

  .األحوالوالتوكل على اهللا دائماً وأبداً يكون الضمان األكيد لنجاح الشركات واألعمال وصالح 
  :م2000لعام ) 7(قانون العمل الفلسطيني رقم . 2.1.3.2

     أورد قانون العمل الفلسطيني أحكاماً وقواعد تمثل العديد من االلتزامات التي تدفع صـاحب              
  :العمل على الوفاء بمسؤوليته االجتماعية اتجاه العاملين لديه ومن أمثلة تلك االلتزامات

يلتزم صـاحب العمـل     ) 13(حيث جاء في المادة     :  الحاجات الخاصة       االلتزام بتشغيل ذوي  
وذلك بنسبة ال تقـل عـن   ، بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتالءم مع إعاقتهم       

وقد عرف القانون المعوق بأنه الشخص الذي يعـاني         . من حجم القوى العاملة في المنشأة     %) 5(
نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي       ، و الحسية أو الذهنية   من عجز في بعض قدراته الجسدية أ      

أو أضعف قدرته عن القيـام  ، أو عامل وراثي أدى لعجزة عن العمل أو االستمرار أو الترقي فيه     
بإحدى الوظائف األساسية األخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجـل دمجـه أو                

  .إعادة دمجه في المجتمع
) 89-68(حيث حددت مـواد البـاب الخـامس         : بتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة         االلتزام  

، واإلجـازات ، ساعات العمل والراحة األسـبوعية    : شروط ظروف العمل في أربعة فصول هي      
جهات االختصاص بإصدار أنظمة    ) 91(حيث كلفت المادة    ، والسالمة والصحة المهنية  ، واألجور

خاصة وسائل الحماية الشخصية والوقايـة للعـاملين مـن          خاصة بالصحة المهنية وبيئة العمل و     
ووسائل اإلسـعاف   ، والشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل     ، أخطار العمل وأمراض المهنة   

  .والفحص الطبي الدوري للعمال، الطبي للعمال في المنشأة
حيـث حظـر تـشغيل      ، )99-93(     وحدد الباب السادس شروط عمل األحداث في المـواد          

وعدم جواز تشغيلهم في الصناعات الخطرة أو الضارة        ، ألحداث قبل بلوغهم سن الخامسة عشر     ا
  .بالصحة أو األعمال الليلية أو األعياد الرسمية أو أيام العطل الرسمية
التمييز بـين الرجـل     ) 100(     وقد حدد الباب السابع تنظيم عمل النساء حيث حظرت المادة           

فيمـا فرضـت    ، تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الـشاقة       ) 101(وحظرت المادة   ، والمرأة
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) 106-103(وأوضحت المواد   ، على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت      ) 105(المادة  
الظروف الخاصة بالنساء من حيث إجازات الوالدة أو ساعات الرضـاعة التـي ال تقـل فـي                  

لوضع وتحتسب هذه الساعة من ساعات العمـل        مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ ا        
  .اليومية

حيث يـتم   ، )115-107(     ونظم الباب الثامن القضايا الخاصة بتفتيش العمل وذلك في المواد           
وقـد  ، تشكيل هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل لتطبيق أحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتـضاه            

فيما أوضحت باقي مـواد هـذا البـاب    ، قضائيةأعطى أعضاء هذه الهيئة صالحيات الضبطية ال     
  .ظروف وشروط وواجبات عمل هيئة التفتيش

على صاحب العمل   ) 116(حيث أوجبت المادة    ، )130-116(     وجاء الباب التاسع في المواد      
وأوضـحت بـاقي   ، التأمين على عماله من إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلـسطين         

  .ع إصابات العمل وما يتوجب على صاحب العمل اتجاه العامل المصابالمواد كيفية التعاطي م
حيـث يتـضح   ، )141-131(     فيما حدد الباب العاشر العقوبات واألحكام الختامية في المواد   

أن العقوبات تراوحت بين غرامة مقدارها يقع بين خمسبن دينار أردني وخمسمائة دينار أردنـي               
  .كحد أقصى

  :م1999لعام ) 7(بيئة الفلسطيني رقم قانون ال. 3.1.3.2
أنه من غير المتعذر إدراك أن حق الشخص في الحيـاة والـسالمة يتعـرض     ) بدوي(     يرى  

ألبلغ األخطار إذا لم يجد اإلنسان الهواء النقي الذي يستنشقه والماء النظيف الطهور الذي يشربه               
يتوناً وقصباً وأن التعـدي علـى البيئـة         ويستعمله والتربة الصالحة التي تخرج له حباً وعنباً وز        

بـدوي،  (الهوائية والمائية والبرية وتكوينها يعد تهديداً أو خرقاً لهذا الحق في الحياة والـسالمة               
2000 :85.(  

أي تغيير مباشر أو غيـر مباشـر فـي    :      وقد عرف قانون البيئة الفلسطيني تلوث البيئة بأنه      
وعرف المواد والعوامل الملوثة بأنها مواد غازيـة        ، بالبيئةخواص البيئة قد يؤدي إلى اإلضرار       

كانت أو سائلة أو صلبة أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو إشعاع أو حرارة أو وهج اإلضـاءة أو                    
وعرف األثر البيئي بأنه كل     ، الضجيج أو االهتزازات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة أو تدهورها          

يجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منـشأة علـى العناصـر البيئـة              ما يترتب سلباً أو إيجاباً نت     
  .المختلفة

  :م بشأن البيئة هي1999) 7(     وحسب ما جاء في المادة الثانية فإن أهداف قانون رقم 
  .حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة . 1
  .حماية الصحة العامة و الرفاه االجتماعي . 2
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ئة في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة         إدخال أسس حماية البي    . 3
  .للمصادر الحيوية بما يراعي حق األجيال القادمة

الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التـي              . 4
  .تضررت من الناحية البيئة

  .ختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشكالت البيئةتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئة الم . 5
     وحيث إن الشركات المساهمة العامة ذات أثر اجتماعي وبيئي كبير في المجتمع؛ فإن ذلـك               
يفرض عليها توفير المعلومات عن هذا األثر بما يكفل حق األجيال القادمة في الحياة التي تليـق                 

  .باإلنسان
  :م بشأن البيئة بأن القانون يكفل التالي1999) 7(ن قانون رقم      وجاء في المادة الخامسة م

حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الـصحة العامـة                   . 1
  .والرفاه

حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده االقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري            . 2
تمل ظهورها عاجال أو آجال نتيجة النـشاطات الـصناعية أو           دون إضرار أو آثار جانبية يح     

الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية األساسية كـالهواء والمـاء              
  .والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية

 فإنه يجـب عنـد   م بشأن البيئة1999) 7(     وحسب المادة السادسة واألربعون من قانون رقم        
ترخيص أية منشأة، أن تعمل الجهات المختصة على تفادي األخطار البيئية بتشجيع التحول إلـى               
المشاريع التي تستخدم المواد أو العمليات األقل ضرراً على البيئـة وإعطـاء األولويـة لتلـك                 

  .المشاريع وفقاً ألسس التنمية االقتصادية
 البيئي فقد جاء في المادة الرابعة الخمسين أن على كل                وحول مسؤولية المنشآت عن الوضع    

صاحب منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التي تضعها الـوزارة               
بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقارير حسب تعليمات الوزارة أو أية جهة أخرى تحـددها            

 حذرت المادة التاسعة والخمسون أي مالك منشأة مـن مغبـة            فيما، الالئحة التنفيذية لهذا القانون   
اإلدالء ببيانات كاذبة أو مضللة تتعلق باألمور البيئية للمنشأة التي يملكها أو يديرها وتحت طائلة               
العقاب بالحبس مدة ال تزيد على ست شهور وبغرامة ال تتجاوز األلفـي دينـار أردنـي أو مـا        

  .وناً أو بإحدى هاتين العقوبتينيعادلها بالعملة المتداولة قان
     وجاءت المادة الستون أكثر صرامة من سابقتها بخصوص مخالفة أحكام القانون أو نظام أو              
قرار صار بمقتضاه انتشار مرض وبائي وكان بإمكان المخالف ضمن دائرة المعقول توقع ذلـك               

عشر آالف دينار أردنـي  حيث يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن        
  .أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين
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     إن سعادة اإلنسان ال تقدر بمال والبيئة النظيفة أيضاً ال تقدر بثمن وخاصة ونحـن نعـيش                 
وفي ظل وصول مستويات التلوث إلى مراحل مخيفة وصلت إلى طعامنا وشرابنا            ، عصر التلوث 

األمر الذي يسبب الكثير من األمراض المستعصية التي يكافح الطـب للوصـول إلـى         ، ناوهواء
ومن هنـا يـأتي دور   ، وتئن خزينة الدولة تحت وطأة التحويالت والعالج في الخارج        ، عالج لها 

الشركات للعمل على حماية البيئة والمساهمة في واجبها ليس فقط القانوني بل األخالقـي أيـضاً               
ويأتي ذلك من خالل التكـاليف التـي        ، ع لحمايته من التلوث والمخاطر المحدقة به      اتجاه المجتم 

تضحي بها هذه الشركات في سبيل منع التلوث وااللتزام بالمعايير والـضوابط الوطنيـة أثنـاء                
وقياس تلك التكاليف واإلفصاح عنها في تقاريرها المالية وإيصالها لمـن يهمهـم             ، عملية اإلنتاج 

  ).درهم وقاية خير من قنطار عالج(بالقول المأثور عمالً ، أمرها
  :م2005لعام ) 21(قانون حماية المستهلك رقم . 4.1.3.2

  :     جاء في المادة الثانية بأن القانون يهدف إلى ما يلي
حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض ألي مخاطر صـحية أو غـبن أو                 . 1

  .خسائر اقتصادية
  .السلع والخدمات ومنع االستغالل والتالعب في األسعارتوفير . 2
حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية اإللزاميـة،              . 3

  .وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها
المزود والمستهلك ومـا يكفلـه      ضمان المعامالت االقتصادية على وجه السرعة والدقة بين         . 4

  . القانون من حماية
  :     وحسب المادة الثالثة من نفس القانون فإن المستهلك يتمتع بالعديد من الحقوق منها

  .الحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية . 1
  . المنتج أو المصنعالحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود . 2
  .تشكيل جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها . 3
  .العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية اإللزامية . 4
االختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية، وكذلك له الحق في الحصول                . 5

  .ل ضمان الجودة والسعر المعقول، ورفض الصفقات اإلجباريةعلى الصفقات العادلة، مث
الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يـستخدمها ليتـسنى لـه                . 6

  .ممارسة حقه باالختيار الحر والواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق
 المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية اإللزاميـة،            وأوجبت المادة السابعة من نفس القانون أن يكون       

من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لـذلك أيـضاً       
عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج واالحتياطات الواجب اتخاذها عنـد     
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يخ انتهاء الصالحية، وكذلك طريقة االسـتخدام،  االستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتار    
مع مراعاة ما تنص عليه القوانين واألنظمة والقرارات ذات العالقة، وخصوصاً المتعلـق منهـا               

وحملت المادة العاشرة المزود النهائي مسؤولية الضرر الناجم عـن اسـتخدام أو             . بسالمة البيئة 
توافر فيه شروط السالمة أو الصحة للمـستهلك أو      استهالك المنتج المحلي أو المستورد الذي ال ت       

ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبـت      ، عدم االلتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها       
  .كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم

  :م2004لعام ) 20(قانون الصحة العامة رقم . 5.1.3.2
لعـام  ) 40(م ليسد مكان القانون رقـم       2004لعام  ) 20(     وقد جاء قانون الصحة العامة رقم       

م الذي كان معمـوالً     1966لعام  ) 43(م الذي كان معموالً به في قطاع غزة والقانون رقم           1940
واحتوى على العديد من النقاط التي تدفع الشركات إلى تحمل مـسؤوليتها            ، به في الضفة الغربية   

مزاولـة أي عمـل أو   ) 31(يل المثال حظرت المادة اتجاه العاملين والمجتمع بشكل عام فعلى سب 
مهنة لها أثر على الصحة العامة أو صحة البيئة إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة                 

إلى أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تضع الـشروط  ) 32(وذهبت المادة  ، الصحة
، وآلية التفتيش المتواصل عليهـا ، في أماكن العملالالزمة لتوفر وسائل السالمة والصحة المهنية  

بأنه ال يجوز الترخيص ألي منشأة قبـل الحـصول علـى موافقـة وزارة               ) 33(وتابعت المادة   
إلى أن وزارة الصحة تقوم بالتنسيق مـع الجهـات المختـصة            ) 34(فيما ذهبت المادة    ، الصحة

  :بـالتالي
ملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن         تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العا       . 1

  .تؤثر على صحتهم
تحديد أنواع الفحوصات الطبية األولية والوقائية الدورية للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو               . 2

  .الصناعات
  .إعداد قائمة باألمراض المهنية . 3

لوزارات التي  كل منشأة كلفة الفحوصات األولية والدورية المحددة من ا        ) 35(     وحملت المادة   
وقد حدد الفصل السادس آلية التعاطي مع المكارة الصحية التي تؤثر سـلباً             . تجري للعاملين فيها  

علـى كـل    ) 40(على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان حيث فرضت المـادة               
، يةوذلك بعدم التسبب بأي من المكارة الـصح       ، شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة     

  .وفرضت على كل شخص إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها أو كان مسئوالً عنها
أنه على كل مؤسسة صحية وغير صحية تزويد الـوزارة بالتقـارير            ) 53(     وجاء في المادة    

وقـد  . الدورية والكشوف اإلحصائية حول سر العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الـوزارة       
العقوبات التي تفرض على من يخالف أي حكـم مـن أحكـام             ) 82(والمادة  ) 81(حددت المادة   
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أو ، وغرامة مالية ال تزيد على ألفي دينار      ، قانون الصحة العامة بالحبس مدة ال تزيد على سنتين        
وأن تكون عقوبة الحبس وجوبيه إذا ترتب على المخالفة خـسارة فـي             ، بإحدى هاتين العقوبتين  

  .وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ي األموالاألرواح أو أضرار جسيمة ف
  :م2004لعام ) 12(فانون األوراق المالية رقم . 6.1.3.2

م بعـد أن أقـره المجلـس التـشريعي          2004لعام  ) 12(     صدر قانون األوراق المالية رقم      
 وذلك لتحكم نصوصه نـشاطات أسـواق األوراق   ، م05/10/2004الفلسطيني في جلسته بتاريخ     

وأيةِ أنشطة جديدة تقرهـا الهيئـة وفقـاً ألحكـام      ، المالية واألعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها    
وشـركات األوراق الماليـة   ، وإصدار وطـرح األوراق الماليـة لالكتتـاب وتـداولها        ، القانون

والمستشارين االستثماريين والمسئولين اإلداريين وخبـراء األوراق الماليـة ومراكـز اإليـداع             
تحويل والتسوية والصناديق االستثمارية ومديري الصناديق المالية وخدمات الحفـظ األمـين            وال

ومصدري األوراق المالية وحاملي األوراق المالية الرئيسيين وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً ألحكـام    
  .القانون

تعامل فـي   تنظيم ال :      وقد حددت المادة السابعة صالحيات هيئة سوق رأس المال والتي منها          
األوراق المالية لحماية مالكي األوراق المالية والمستثمرين والجمهـور مـن الغـش والخـداع               

وكذلك تطبيـق قواعـد وإجـراءات    . والممارسات غير العادلة وفقاً للقواعد التي تصدرها الهيئة       
  :الرقابة وتنفيذها على األعضاء وتشمل ما يلي

  .التدقيق المالي وفقاً  للمعايير الدوليةالوضع المالي للشركات األعضاء ومتطلبات   - أ
  .حق السوق في اإلطالع على دفاتر وسجالت األعضاء  -  ب
  .إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاط األعضاء  -  ت
  .مراعاة أخالق المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة  -  ث
المدرجة وفرض الغرامـات عنـد      إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات األعضاء والشركات         - ج

وتبقى سـارية   ، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق على الهيئة        ، مخالفة قواعدهما 
  .المفعول ما لم تنقضها الهيئة

أن هيئة سوق رأس المال تقوم بتوفير المناخ المالئم لتحقيق          ) الحادية عشر (     وجاء في المادة    
وحماية حملة األوراق المالية    ، ة وسوق رأس المال في فلسطين     سالمة التعامل في األوراق المالي    

والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع وذلك عبر العديد من اآلليات التي منهـا تنظـيم                
وتابعت المادة  . ومراقبة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية والجهات المصدرة لها         

فيما يتعلق  ، هيئة إصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة       أنه يجوز لل  ) الثانية عشر (
ونـشر المعلومـات لـشركات      ، بالتداول في السوق واألوراق المالية التي يتم تداولها في السوق         
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وأي ، وآلية تطبيق السوق لقواعده وتعليماتـه وإجراءاتـه  ، األوراق المالية األعضاء أو للجمهور    
  . أنها ضرورية لتنفيذ هذا القانونمواضيع أخرى ترى الهيئة

إلى وجوب قيام المصدر لألوراق المالية بإعداد نشرة        ) السادسة والعشرون (     وأشارت المادة   
إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول االسـتثمار               

  :بيانات التاليةوبوجه خاص يجب تضمين نشرة اإلصدار المعلومات وال، من عدمه
واألشخاص القائمين على إدارته مـن أعـضاء مجلـس          ، وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله     . 1

  .اإلدارة أو كبار الموظفين والمساهمين والمؤسسين
وصفاً كافياً لألوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة باإلصدار وكيفيـة              . 2

  .استخدام عوائد اإلصدار
واضحاً عن الوضع المالي للمصدر وأي معلومات ماليـة مـن شـأنها التـأثير علـى                 بياناً   . 3

أو ، بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل آلخر ثالث سنوات للشركات العاملة           ، االستثمار
دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسنتين القادمتين وفقاً لمعايير المحاسبة           

  . والتوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار،الدولية
أو السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن االستثمار في          /أي معلومات تتطلبها الهيئة و     . 4

  .األوراق المالية المصدرة
     مما تقدم يتضح أن من واجب هيئة سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة فـرض اإلفـصاح                  

، شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة         االجتماعي والبيئي على ال   
وأن أي معلومات ممكن أن يتم اإلفصاح عنهـا قـد           ، وذلك لما لها من أثر على المجتمع والبيئة       

ويوضح واقع حال الشركات المساهمة العامة      ، تؤثر على قرارات المستثمرين بهذا الشكل أو ذاك       
  .ماعية لمن يهمهم أمرهاالمفصحة عن مسؤوليتها االجت

  .دور جماعات الضغط في اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية. 2.3.2
أن قوة الجماعات البيئية تكمن في االتحاد معاً لتشكل وسيلة ضغط فعالة علـى      ) غالي(     يرى  

كما أنها تساهم في توجيه نظـر       ، الوحدات االقتصادية والحكومات بخصوص قضايا بيئية معينة      
وحـث  ، ل اإلعالم والمستهلكين إلى الوحدات االقتصادية التـي تـسبب أضـرار للبيئـة              وسائ

والمساعدة في إقامة الدعاوي القضائية في الحـاالت التـي          ، المستهلكين على عدم التعامل معها    
  ).439: 2003، غالي(تتطلب ذلك 

ة والبيئيـة سـواء          وفي هذا الصدد فإن على منظمات األعمال أن تقبل مسؤوليتها االجتماعي          
المفروضة عليها بالتزام قانوني أو تلك التي ترتبط بمصلحتها الذاتية على أساس أن عدم مقابلـة                

وعلى الشركات الفلسطينية أن تقوم باإلفصاح عـن      ، هذه المسؤوليات قد يهدد بقاءها واستمرارها     
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لمجتمع الذي تعـيش بـه      المسؤولية االجتماعية وعن أدائها االجتماعي باعتبارها تؤثر وتتأثر با        
  ).241: 2007، جربوع(

     وفي واقعنا الفلسطيني نجد العديد من المنظمات التي من الممكن أن تشكل جماعات ضـغط               
ومـن  ، على الشركات المساهمة العامة كي تقوم بواجباتها االجتماعية والبيئية وتفصح عن ذلـك         

،  الناشطة في مجـال حقـوق اإلنـسان     والجمعيات، هذه الجماعات المؤسسات الصحفية المختلفة    
والمنظمات غير الربحية الناشطة في مجال العمـال والـشباب والمـرأة          ، وجمعيات حماية البيئة  

والجمعيـات  ، والجمعيات والنوادي الرياضية والثقافية والعلمية    ، والطفل وذوي الحاجات الخاصة   
يرها الكثير التي ال يتسع المجال      وغ، المهنية المتخصصة في الطب والهندسة والمحاسبة واإلدارة      

وبالتالي لكل من هذه الجماعات واجبات وطرق عمل تستطيع مـن      ، هنا لتفصيلها وذكر مسمياتها   
من خالل  ، خاللها التأثير على واقع ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة العامة          

 اإللزام القانوني واالجتماعي تـارة      تشجيع المبادرات التطوعية لهذه الشركات تارة أو من خالل        
ولعب دوراً في توجيه دفة الفعل االجتماعي واالقتصادي لما فيـه مـصلحة الـشركات               ، أخرى

  .المساهمة العامة والمجتمع بشكل عام
وبناء على ما تقدم نستطيع االستنتاج بأن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خاللها                 

ي تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سـوق فلـسطين           تعزيز اإلفصاح االجتماعي ف   
  :لألوراق المالية ومنها على سبيل المثال

  .مستوى وعي وإدراك المواطنين للمخاطر البيئية واالجتماعية التي تحيط بهم . 1
  .مدى الضغط الذي تشكله جماعات حقوق اإلنسان وحماية البيئة . 2
  .ت المحافظة على البيئة والمسئولة اجتماعياًالمستهلكون وتفضيلهم للمنتجات والشركا . 3
  .المقرضون ومدى اهتمامهم باألداء االجتماعي للمنشآت التي تطلب القروض . 4
  .المساهمون وتفضيلهم لالستثمار في المنشآت ذات السمعة الجيدة في مجال األداء االجتماعي . 5
ون وتفضيلهم للشركات الصديقة للبيئة والتزامهم بتوريد المواد األقل تلويثـاً والقابلـة             المورد . 6

  .للتدوير وإعادة االستخدام
وطريقـة تعـاطيهم مـع      ، مستوى وعي وإدراك المديرين لمسؤولياتهم االجتماعية والبيئيـة        . 7

  .المشكالت االجتماعية والبيئية التي تحيط بهم
ة البيئة السارية ومدى تطبيقها ومتابعتها من قبـل المختـصين       قوانين وتشريعات العمل وحماي    . 8

  .على أرض الواقع
التقدم العلمي والتكنولوجي لوسائل االتصال الذي جعل من الكرة األرضـية قريـة صـغيرة                . 9

  .وجعل تبادل المعلومات والوصول إليها عملية غاية في السهولة
  .عن المسؤولية االجتماعيةمستوى تأهيل المحاسبين وقدرتهم على تطبيق اإلفصاح  . 10
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توجهات القائمين على مهنة المحاسبة في فلسطين اتجاه المحاسبة واإلفصاح عن المـسؤولية           . 11
  .االجتماعية

وجود المعايير المحاسبية الدولية والوطنية الخاصة بالمحاسبة واإلفـصاح عـن المـسؤولية      . 12
  .االجتماعية
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  :مقدمة
ل دراسة محتوى التقارير الماليـة           يهدف هذا الفصل إلى التوصل إلى نتائج الدراسة من خال         

الصادرة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة للعـام                
ومن خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المستجيبين عبـر اسـتبيان تـم                ، م2008

ن لألوراق الماليـة    ويتناول المبحث األول نبذة عن سوق فلسطي      ، تصميمه خصيصاً لهذا الغرض   
أما المبحث الثاني فيشتمل    ، ودراسة لمحتوى التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة فيه        

وكـذلك أداة   ، على منهجية الدراسة من حيث وصف أسلوب الدراسة الميدانية ومجتمعها وعينتها          
 وصفاً لإلجـراءات  كما يتضمن، الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها واختبارات الصدق والثبات    

التي تم القيام بها في تقنين أداة الدراسة وتطبيقها والتأكد من صالحيتها للوصـول إلـى نتـائج                  
وأيضاً يتضمن وصفاً لألساليب اإلحصائية التـي تـم اسـتخدامها           ، موثوق بها إلى درجة كبيرة    

وصفاً إحـصائياً   بينما يتضمن المبحث الثالث من هذا الفصل        ، بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة    
لخصائص عينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية للمستجيبين من حيث الجهة التـي             

، والشهادات المهنية ، وسنوات الخبرة ، والمكان الذي ينتمي إليه المستجيب    ، ينتمي إليها المستجيب  
ي علـى  وكذلك يحتـو ، وعدد الدورات في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية        

  .ومناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة، التحليل اإلحصائي لمجاالت وفقرات االستبيان
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  المبحث األول
دراسة محتوى التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة 

  م2008في سوق فلسطين لألوراق المالية للعام 
  :تمهيد. 0.1.3

سواق المالية باتت تلعب دوراً ريادياً في توجيـه االسـتثمارات فـي                  يرى الكثيرون أن األ   
من خالل حشد الطاقات والموارد المالية وتوظيفها في اتجاه رفع مستوى المعيشة والتقدم             ، الدول

ومكافحة األمراض االقتصادية واالجتماعية مثـل البطالـة والتـضخم          ، االقتصادي واالجتماعي 
تلعب الكثير من الشركات المساهمة العامة دوراً بارزاً فـي الحيـاة            و، والفقر وما إلى غير ذلك    

حيث تقـوم بتوظيـف المـوارد       ، االقتصادية واالجتماعية من خالل عملياتها اإلنتاجية والخدمية      
وكذلك تقوم بتوجيـه    ، البشرية وتدريبها وتطويرها لتواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر       

، ها األرباح المناسبة والمحافظة علـى رؤوس أمـوالهم وتنميتهـا          مواردها بشكل يحقق لمساهمي   
وتحـافظ  ، وتحافظ على عالقات وطيدة مع عمالئها بشكل يضمن االستمرارية والتواصل معهـم         

على عالقات ايجابية مع المجتمع المحيط الذي هو الحاضنة والهواء الـذي تتـنفس منـه هـذه                  
والمحافظـة  ، ة اتجاه المحافظة على البيئة المحيطة  ويقع عليها جزء كبير من المسؤولي     ، الشركات

  .على موارد األجيال القادمة
والتعـرف  ،      ومن خالل هذا المبحث سوف يتم التعرف على سوق فلسطين لألوراق الماليـة     

وكذلك دراسة  ، على الوسط الذي تعمل من خالله الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق           
سؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق          واقع اإلفصاح عن الم   

  .فلسطين لألوراق المالية للتعرف على نقاط القوة والضعف واختبار الفرضية األولى
  :سوق فلسطين لألوراق المالية. 1.1.3

  :نظرة عامة على السوق. 1.1.1.3
 الفلسطيني أهمية إنـشاء سـوق       لخاصم أدرك عدد من رواد القطاع ا      1995مطلع عام         في

 جيداً لتسهيل التعامل باألوراق المالية في البالد، وكان الهدف هو استقطاب            حديث متطور ومنظم  
وحشد رأس المال المحلي واألجنبي لقطاع األعمال من خالل التمويل الطويل األمـد للمـشاريع               

 تشغيل سـوق األوراق الماليـة، كـشركة         ومع توقيع اتفاقية  . اإلنتاجية والتجارية والبنية التحتية   
م، تكون قـد    1996مساهمة خاصة، مع السلطة الوطنية الفلسطينية في السابع من تشرين الثاني            

 18تحققت فكرة رجال األعمال على أرض الواقع، وقد عقدت أول جلسة تداول في السوق فـي                 
كترونية واآلليـة للتـداول     وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية اإلل       ، م1997شباط  

  .باألوراق المالية
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 المتواضعة، حافظ السوق على نمو مستمر من حيـث عـدد الـشركات                   وبالرغم من بدايته  
عام جلسات وحجم التداول، فمن عدد قليل فقط من الشركات المدرجة في أوائل             الالمدرجة وعدد   

ويتوقع أن يزداد عدد    ، م2008عام   وثالثين في    سبعم، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى       1997
بشكل مضطرد في المرحلة القادمة وخاصة مع تفعيل هيئة سوق رأس المـال       الشركات المدرجة   

  .التي تشرف على المؤسسات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق فلسطين لألوراق المالية
 كأعضاء فيها ويوجد    شركات وساطة       وباإلضافة إلى الشركات المدرجة، اعتمد السوق تسع      

لقد برهن السوق ليس فقط علـى أنـه         . لهذه الشركات مكاتب فرعية في معظم المدن الفلسطينية       
مرن وقادر على التغلب على المعوقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي واجهها، وإنمـا             

نية الحاليـة فـي     استطاع أن يكون في مقدمة البورصات العالمية من حيث األداء، ورغم أن التق            
السوق قادرة على السماح بالتداول بأدوات مالية استثمارية عديدة، إال أنه يتم حالياً التـداول فـي     

  . السوق فقط باألسهم مع وجود خطط مستمرة للسماح بالتداول بأوراق مالية أخرى في المستقبل
  :أهداف السوق.2.1.1.3

، سوق فلسطين لألوراق الماليـة    (مالية بما يلي         يمكن تحديد أهداف سوق فلسطين لألوراق ال      
2009 :7:(  

إتاحة الفرصة الستثمار األموال في األوراق واألدوات المالية بما يضمن سالمة المعـامالت              . 1
  .ودقتها وتعزيز تفاعل عوامل العرض والطلب بطريقة عادلة وشفافة

ل اإلدارية والفنية الخاصة    االستمرار في تطوير وتطبيق وإحكام المراقبة آلليات وأدوات العم         . 2
  .باإلدراج والتداول والتقاص والتحويل بما يضمن تداول كفء وشفاف وعادل

تنمية الوعي االستثماري وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي والمؤسسات االقتصادية المحلية            . 3
  .والعربية والدولية خدمة لالقتصاد الوطني

ارات من خالل االلتزام بالقوانين المحلية وقواعد       خلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب االستثم      . 4
  .وإلزام المتعاملين مع السوق بهذه القواعد، حوكمة الشركات وال سيما اإلفصاح

زيادة عمق السوق من خالل االستمرار في إدراج شركات جديدة وتـوفير خـدمات وأدوات                . 5
  .مالية جديدة ومتنوعة

ومواكبـة  ، لى بناء كوادر بشرية عاليـة األداء      خلق بيئة عمل مهنية داخل السوق بالتركيز ع        . 6
  .وتوجيه ومساعدة المتعاملين مع السوق لتحديد األهداف، تكنولوجيا األسواق المالية

  :دور الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين. 2.1.3
زاً فـي  أن الشركات المساهمة العامة تلعب دوراً بار      ) 130: 2005، الجيعان وزعيتر (     يرى  

الحياة االقتصادية في أي بلد ويأتي هذا الدور من مساهمة هذه الشركات فـي تجميـع األمـوال                 
وتوحيد الجهود إلقامة المشروعات التي يلزمها تمويل كبير وخبرات فنية مختلفـة ومتنوعـة ال               
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إضافة إلـى أن الـشركات تحقـق االسـتمرارية واالسـتقرار      . يستطيع أي فرد لوحده توفيرها    
اريع الصناعية والتجارية فاعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء يـضمن            للمش

استمراريتها حتى بعد وفاة مؤسسيها على عكس النشاط الفردي الذي يمكن أن يتوقف عند وفـاة                
كما أن الشركات المساهمة تعطي المجال ألصحاب الدخل المحـدود للمـشاركة فـي              ، مؤسسه

وقدرتهم المالية وتحميهم من المسؤولية غير المحدودة في ذمة الشخص          المشاريع حسب طاقاتهم    
المالية وذلك عن طريق تحديد مسؤولية الشريك بقدر ما يملك من أسهم في رأس مـال الـشركة       

  .وبالتالي فإنها تفصل ما بين أموال الشخص الذاتية وأمواله المخصصة للتجارة
نه قد ازدادت أهمية الشركات المساهمة فاحتلت       أ) 130: 2005، الجيعان وزعيتر (     ويضيف  

المرتبة األولى في النشاط الصناعي والتجاري وشكلت قوة اقتصادية واجتماعية لها ارتباط هـام              
بالمصالح الحيوية في الدولة وقد تؤثر في الحياة السياسية فيها لذلك تدخل المشرع لتنظيم تأسيس               

 عن أهدافها ولحماية رؤوس األموال والمستثمرين       هذه الشركات وراقب نشاطها حتى ال تنحرف      
وقد بدأ تأسيس الشركات المساهمة العامة في فلسطين منذ فترة طويلة ولكـن             ، في هذه الشركات  

، حيث لم يكن قد وجد سوق لألوراق المالية فـي فلـسطين حينهـا             ، على نطاق ضيق ومحدود   
 من خالل الصيارفة ومكاتـب غيـر        واقتصرت عملية نقل الملكية والتداول على أسهم الشركات       

فالذي كان يقرر ويتحكم بالسعر هو صاحب محـل  ، متخصصة مما أدى إلى تشوه أسعار أسهمها      
وقد أدى هذا إلى عدم تطور ونمـو وازديـاد أعـداد هـذه     ، الصرافة أو المكتب غير المرخص   

لـزمن أو إلـى   حيث إن المستثمرين اتجهوا إلى قطاع العقارات في تلك الحقبة مـن ا  ، الشركات
إيداع أموالهم لدى المصارف الموجودة لضمان عائد ثابت نسبياً ولسهولة الحصول على أموالهم             

حيث إن التداول باألسهم من خالل الصيارفة ال يكون سهالً أو متاحاً فـي أي      ، وقت الحاجة إليها  
  .وقت وال يعكس القيمة العادلة للسهم

لية حتـى  عامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الما       وقد وصل عدد الشركات المساهمة ال     
:  قطاعـات هـي    موزعة على خمس  ، شركة مساهمة عامة   وثالثون   م إلى سبع  2008نهاية عام   

، )5ملحق رقم   (قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع التأمين وقطاع االستثمار وقطاع البنوك           
حيث تم استثناء تقارير    ) 3.1( رقم    شركة منها كما يوضحها الجدول     34وقد توفرت تقارير عن     

، كل من شركة جراند بارك والشركة العربية لمنتوجات الباطون بسبب توقفهمـا عـن التـداول               
وأيضاً لم تصدر شركة المؤسسة العربية للتأمين تقريرها حتى تاريخ إعداد الرسالة بسبب اقتحام              

  .الجيش اإلسرائيلي لمقر الشركة في نابلس
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  )3.1(جدول رقم 
  م2008الشركات المساهمة العامة التي تمت دراسة محتوى تقاريرها المالية للعام 

 الشركة
  المقر

 الرئيسي
 البريد االلكتروني فاكس هاتف

        قطاع الخدمات

 paltel@paltel.net 092376227 092376225 نابلس م .ع.االتصاالت الفلسطينية م

 info@plaza.ps 022428582 022428581 بيرةال العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

 info@pec.ps 082888607 082888600 غزة م .ع.الفلسطينية للكهرباء م

 info@wassel.ps 022972020 022974444 رام اهللا الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستي

 hotels@palnet.com 022965242 022965240 رام اهللا المؤسسة العربية للفنادق 

 aqareia.arab@hotmail.com 92384034 092384030 نابلس المؤسسة العقارية العربية 

 info@nsh-pal.org 092341506 092341501 نابلس مركز نابلس الجراحي التخصصي

         القطاع الصناعي

 info@apcpaints.ps 092311302 092311301 نابلس العربية لصناعة الدهانات 

 info@jepharm.ps 022403246 022406550 البيره حضرات الطبية القدس للمست

 nci@padico.com 092311294 092311290 نابلس الوطنية لصناعة الكرتون 

 contact@bpc.ps 022967205 022987572 رام اهللا بيرزيت لألدوية 

 aziza@aziza-ppc.com 092683180 092683177 كفرصور م.ع.دواجن فلسطين م

 inform@jerucig.com 022799770 022799777 العيزريه م.ع.ر القدس مسجاي

 ppic@palnet.com 092398715 092398716 نابلس فلسطين لصناعات اللدائن 

 voic@padico.com 092325036 092324161 نابلس مصانع الزيوت النباتية 

 info@gwmc.ps 022818014 022818013 بيرزيت مطاحن القمح الذهبي 

     قطاع التأمين

 nic@nic-pal.com 022407460 022983800 رام اهللا التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

 info@aig.ps 082824015 082824035 غزة المجموعة األهلية للتأمين 

 mic97@p-ol.com 022958089 022958090 اهللا رام م.ع.المشرق للتأمين م

 trustwb@palnet.com 022425734 022978550 البيرة  ترست العالمية للتأمين

         قطاع البنوك 

 arabislamicbank@aibnk.com 022407065 022407060 البيرة م.ع.البنك اإلسالمي العربي م

 cbp@cbpal.com 022953888 022954144 رام اهللا البنك التجاري الفلسطيني 

 info@pinvbank.com 022407887 022407880 البيرة بنك االستثمار الفلسطيني 

 info@alrafahbank.ps 022978880 022978710 رام اهللا بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة 

 alquds@alqudsbank.ps 022979955 022979555 رام اهللا بنك القدس 

 info@bankofpalestine.com 082843039 082843039 غزة بنك فلسطين 

        تثمارقطاع االس 

 alitiman_company@yahoo.com 092332420 092337334 نابلس االئتمان لالستثمار والتنمية 

 info@uci.ps 022974978 022974992 رام اهللا االتحاد لالعمار واالستثمار 

 pidcopal@yahoo.com 022954027 022954028 رام اهللا الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

 jrei@palnet.com 022965217 022965215 رام اهللا ستثمارات العقارية القدس لال

 iyad.abdo@jerucig.com 022799020 022799021 العيزريه م.ع.المستثمرون العرب م

 piico@palnet.com 092384354 092386180 نابلس فلسطين لالستثمار الصناعي 
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 الشركة
  المقر

 الرئيسي
 البريد االلكتروني فاكس هاتف

 aqariarm@palnet.com 022986506 022986505 رام اهللا فلسطين لالستثمار العقاري 

 padicojo@padico.com 022403363 022403336 رام اهللا فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة 

  .إعداد الباحث: المصدر
مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في التقـارير الماليـة للـشركات            . 3.1.3

  : الماليةالمساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
     تقوم بعض الشركات الكبرى في الدول المتقدمة بعرض أنشطتها االجتماعية ضمن تقاريرها            

وبهدف تحسين  ، السنوية بهدف التوصل إلى إظهار حقيقة وضعها المالي ونتائج أعمالها من جهة           
فينعكس هـذا الـنهج علـى هـذه         ، دورها االجتماعي نحو المجتمع بكافة فئاته من جهة أخرى        

ويؤدي اإلفصاح عن هذه النشاطات إلى زيادة ثقـة الجمهـور مـن العمـالء               ، الشركات إيجابياً 
والموردين والعاملين والهيئات الخاصة والحكومية بهذه الشركة وبالتالي اكتساب السمعة الطيبـة            

  ).75: 2006، الشرايري والمومني(مما يؤدي إلى استمرارها وتوسعها 
 ترتبط الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق      وفي واقعنا الفلسطيني

حيث تؤثر وتتأثر به بهذا الشكل ، المالية ارتباطاً وثيقاً بالواقع االجتماعي الذي تعمل من خالله
وليس أدل على ذلك أن غالبية التقارير المالية وخاصة تقارير رؤساء مجلس اإلدارة ، أو ذاك

والتي منها أزمة االئتمان ، م2008الستثمارية التي واجهتهم خالل العام أشارت إلى العقبات ا
العالمية التي اعتبرها البعض من أخطر األزمات التي يتعرض لها العالم منذ الحرب العالمية 

وظروف االنقسام بين الضفة والقطاع ، الثانية من حيث تأثيرها على أسعار األسهم واالستثمارات
إلسرائيلي والحرب التي شنها الجيش الصهيوني على قطاع غزة مع نهاية والحصار العسكري ا

والبعض أشار إلى جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والعوائق اإلسرائيلية ، م2008عام 
  .وأثرها على االستثمارات

حنان وبدوي ومطر والعاني والسويطي (     ويمكن االسترشاد بما حدده بعض الباحثين مثل 
للتعرف على مجاالت المسؤولية االجتماعية للشركات التي تتمحور ) Ramanthanفضل و وال

، والمستهلكين والمنتجات، والموارد الطبيعية والبيئة، الموارد البشرية: حول أربع مجاالت هي
وبعد دراسة محتوى التقارير المالية التي توفرت عن ، والمجتمع المحلي والمساهمات العامة

مساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وعددها أربعة وثالثون الشركات ال
  :م توصلت الدراسة إلى التالي2008تقرير مالي عن العام 
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  :إدارة وتكلفة صندوق المسؤولية االجتماعية . 1.3.1.3
حـدة       لوحظ عدم وجود إدارة متخصصة في المسؤولية االجتماعية إال في شركة مساهمة وا            

والتي قامت بإصدار تقرير مسؤولية اجتماعية أوضحت فيه الكثير من النقاط التـي تعتبـر              ، فقط
من حيث تلمسها لمـسؤوليتها االجتماعيـة وبالتـالي تحقيقهـا           ، تطور ملموس في عمل الشركة    

فيما أشارت بعض تقارير الشركات المساهمة العامة إلى وجود         ، ألهدافها االقتصادية واالجتماعية  
جنة اجتماعية للموظفين ولم تتطرق إلى مهماتها وواجباتها وما قامـت بـه مـن مـسؤوليات                 ل

أما تكاليف المسؤولية االجتماعية للشركات فقد لـوحظ أن هنـاك          ، م2008اجتماعية خالل العام    
أربع شركات فقط حددت التكاليف النقدية لقيامها بمسؤوليتها االجتماعية بشكل إجمـالي وأيـضاً              

وكمـا  ، وتراوح هذا اإلفصاح بين عدة سطور إلى تقرير كامـل         ، كل وصفي عن ذلك   تحدثت بش 
تقريباً مـن عـدد الـشركات       % 11.8فقد شكلت هذه الشركات نسبة      ) 3.2(يوضح الجدول رقم    

  .المساهمة العامة
  )3.2(جدول رقم 

  م2008اإلفصاح عن وجود إدارة وصندوق مسؤولية اجتماعية للعام 

 فصاحطریقة اإل/  البند   
عدد 

اإلفصاح 
 النقدي

عدد 
اإلفصاح 
 الكمي

عدد 
اإلفصاح 
 النوعي

نسبة 
اإلفصاح 
 النقدي

نسبة 
اإلفصاح 
 الكمي

نسبة 
اإلفصاح 
 الوصفي

وجود إدارة متخصصة في 
 0.0294 0 0 1 0 0 المسؤولیة االجتماعیة

تكلفة صندوق المسؤولیة 
 0.1176 0 0.1176 4 0 4 االجتماعیة

 محتوى تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة  نتائج دراسة : المصدر
  .م2008للعام 

  :مجال الموارد البشرية. 2.3.1.3
إلى أن عدد الموظفين في الشركات المساهمة العامة قارب علـى           ) 3.3(     يشير الجدول رقم    

دة بين ثالثة آالف موظـف إلـى     وتراوح عدد الموظفين في الشركة الواح     ، السبعة آالف موظف  
، ثالثة موظفين حيث قامت جميع الشركات بتحديد عدد الموظفين في تقاريرها المالية المنـشورة             

وقد قامت غالبية الشركات المساهمة العامة باإلفصاح عن مخصص نهاية الخدمة بـشكل نقـدي         
 وقدمت ثالث % 91ه  شركة أي ما نسبت   ) 31(حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت معلومات نقدية         

شركات إفصاح وصفي على الرغم من أن مخصص تعويض نهاية الخدمة ملزم قانونـاً حـسب             
وأن مجال تدريب الموارد البشرية     ، قانون العمل الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة        

 من هذه الشركات أفصحت بشكل    % 71القى اهتمام جيد من الشركات المساهمة العامة حيث إن          
منها عن اهتمامها بالدورات التدريبية والقيام      % 38فيما أفصح   ، كمي عن قيامها بدورات تدريبية    

بيانات نقدية عن تكاليف التدريب ورفـع كفـاءة   % 26شركات أي ما نسبته  ) 9(فيما قدمت   ، بها
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أما حول األمن الوظيفي وما تقوم به الشركات في هذا المجال فقـد أفـصحت               ، الموارد البشرية 
وفيما يخص الضمان االجتماعي فقد كـان هنـاك         ، الث شركات بشكل كمي ووصفي عن ذلك      ث

أما التأمينات فلم توضح غالبية الشركات      ، ثالث إفصاحات أحدها نقدي وآخر كمي وآخر وصفي       
إن كان هناك تأمين صحي على الموارد البشرية أم تـأمين علـى اآلالت والمـصانع أو نـوع                   

مـن  % 47بلها على الرغم من أن ستة عشر شـركة أي مـا نـسبته               التأمينات المدفوعة من ق   
الشركات أوضحت بشكل نقدي أنها دفعت مبالغ نقدية للتأمين وشركتان أوضحتا بشكل وصـفي              

  .في تقرير مجلس اإلدارة عن ذلك
     وفيما يخص مكافآت الموظفين فقد لوحظ أنها كانت في الغالب ألعضاء مجلس اإلدارة أو 

رئيس مجلس اإلدارة وقد وصلت في أحدى الشركات إلى أكثر من مائتي ألف رئيس ونائب 
من الشركات عن ذلك % 35شركة أي ما نسبته ) 12(وقد أشارت ، م2008دوالر عن العام 

وحول ، فيما لم تشر البقية لوجود مكافآت، منها بشكل وصفي% 12وأشارت ، بشكل نقدي
منها % 3وأفصحت ، عن ذلك بشكل نقديمن الشركات % 24صندوق االدخار فقد أفصحت 

ومن الجدير هنا أنه وفقاً لقانون الضمان االجتماعي ، بشكل وصفي% 12بشكل كمي وأفصحت 
من الراتب الشهري للموظف وتضيف إليه % 5.5المعمول به في األردن تقوم الشركة باستقطاع 

مخصص تعويض نهاية بدالً من تكوين ، وتقوم بتوريده إلى مؤسسة الضمان االجتماعي% 11
عن الخدمة وفقاً لقانون العمل الساري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس شهر 

باإلفصاح عن بدل مخصص % 26 شركات أي ما نسبته هذا وقد قامت تسع. كل سنه عمل
أما نفقات . وقامت شركة واحدة باإلفصاح الوصفي عن ذلك، إجازات الموظفين بشكل نقدي

 والمواصالت واإلقامة فهي لم تحدد إن كانت مدفوعة للموظفين بشكل عام إلى مجلس السفر
من % 18أما النفقات الطبية فقد أفصحت ، من الشركات% 59اإلدارة وقد قدمت إفصاح نقدي 

  .م2008الشركات عن مصروفات ونفقات طبية بشكل نقدي خالل عام 
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  )3.3(جدول رقم 
  م2008لبشرية في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة للعام اإلفصاح عن الموارد ا

 طریقة اإلفصاح/  البند  
عدد 

اإلفصاح 
 النقدي

عدد 
اإلفصاح 
 الكمي

عدد 
اإلفصاح 
 النوعي

نسبة 
اإلفصاح 
 النقدي

نسبة 
اإلفصاح 
 الكمي

نسبة 
اإلفصاح 
 الوصفي

 0.3824 0.7059 0.2647 13 24 9 دورات تدریبیة
 0.0588 0.0294 0 2 1 0 ظیفياألمن الو

 0.0294 0.0294 0.0294 1 1 1 ضمان اجتماعي
 0.0588 0 0.4706 2 0 16 تأمین

 0.1176 0.0294 0.2353 4 1 8 صندوق ادخار
 0.1176 0 0.3529 4 0 12 مكافئة الموظفین

 0.0294 0 0.2647 1 0 9 بدل مخصص إجازات الموظفین
 100 0 0 34 6993 0 عدد الموظفین

 0.0882 0 0.9118 3 0 31 مخصص تعویض نھایة الخدمة
 0 0 0.5882 0 0 20 نفقات سفر ومواصالت 

 0 0 0.1765 0 0 6 نفقات طبیة
نتائج دراسة محتوى تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة   : المصدر

  .م2008للعام 
  : والمساهمات البيئةمجال الموارد الطبيعية.3.3.1.3 

إلى أن هناك ضعف واضح في اإلفصاح عن الموارد الطبيعية ) 3.4(     يشير الجدول رقم 
ن لألوراق والمساهمات العامة في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطي

 عن المساهمة في عدم تلويث الهواء% 15 شركات أي ما نسبته المالية حيث أفصحت خمس
بشكل وصفي عن % 12 شركات أي ما نسبته وكذلك أفصحت أربع، ريقة أو بأخرىبط

 عن% 68أما المياه فقد أفصحت ثالثة وعشرون شركة أي ما نسبته ، مساهمات في مجال التربة
بشكل وصفي عن مساهمات في % 12 شركات أي ما نسبته فيما أفصحت أربع، تكاليف المياه

أما تكاليف استهالك الكهرباء والطاقة فقد أفصحت ،  المياهمجال المحافظة على عدم تلويث
وفيما يخص المحافظة على ، عن تكاليف االستهالك% 74خمسة وعشرون شركة أي ما نسبته 

من % 6الموارد الطبيعية ققد أفصحت عن ذلك شركتين بشكل نقدي ووصفي أي ما نسبته 
 فقد أشارت شركة واحدة بشكل نقدي وثالث وحول استخدام اآلالت األقل تلويثاً للبيئة، الشركات

وفيما يخص إعادة تدوير النفايات فقد أشارت شركة واحدة بشكل نقدي ، شركات بشكل وصفي
مما يشير إلى عدم إعطاء هذا الجانب األهمية المطلوبة من قبل الشركات المساهمة ، عن ذلك

% 41ك المحروقات فقد أشارت وعن استهال، العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
من الشركات عن ذلك بشكل نقدي ولكن دون اإلشارة إلى الطريقة التي يتم فيها استخدام 

  .المحروقات هل للتدفئة أم للسيارات أم مولدات الكهرباء أم غيرها
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     وحول المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات فقد أشارت غالبية تقارير 
 مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الشركات إلى

العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر رأس المال ومخاطر تركز النشاط في المنطقة 
فيما لوحظ أن عدد قليل من الشركات أشار إلى مخاطر التشغيل وهي مخاطر حدوث ، الجغرافية

ر مباشرة نتيجة فشل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو خسائر مباشرة أو غي
وتحدثت بعض الشركات ، وكيفية عمل الشركة على التقليل من هذه المخاطر، أخطاء الموظفين

) Abu-Baker, 2000(وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة ، عن مخاطر السمعة وكيفية تجنبها
المسائل البيئية يحتاج للمزيد من االهتمام في تقارير الشركات في أن  اإلفصاح المتعلق ب

  .المساهمة األردنية
  )3.4(جدول رقم 

اإلفصاح عن الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة 
  م2008للعام 

 طریقة اإلفصاح/  البند  
عدد 

اإلفصاح 
 النقدي

عدد 
اإلفصاح 
 الكمي

عدد 
اإلفصاح 
 النوعي

نسبة 
اإلفصاح 
 النقدي

نسبة 
اإلفصاح 
 الكمي

نسبة 
اإلفصاح 
 الوصفي

 0.1471 0 0 5 0 0 الھواء
 0.1176 0 0 4 0 0 التربة
 0.1176 0 0.6765 4 0 23 المیاه

 0.0882 0 0.0294 3 0 1 استخدام اآلالت األقل تلویثًا
 0.0588 0 0.0588 2 0 2 المحافظة على الموارد الطبیعیة

 0 0 0.0294 0 0 1 إعادة تدویر النفایات
 0 0 0.7353 0 0 25 كھرباء
 0 0 0.3529 0 0 12 خدمات

 0 0 0.4118 0 0 14 محروقات
نتائج دراسة محتوى تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة   : المصدر

  .م2008للعام 
  : والمنتجمجال المستهلك.4.3.1.3 
% 18 شركات أفصحت عن التسعير أي مـا نـسبته           إلى أن ست  ) 3.5(يشير الجدول رقم         

إلى  جودة المنتج بشكل     % 50وقد أشارت تقارير سبعة عشر شركة أي ما نسبته          ، بشكل وصفي 
من % 18أما حول أمان المنتج  فقد قدمت        ،  حول ذلك  إفصاح نقدي وصفي وقدمت شركة واحدة     

ولم تقدم أي شركة معلومات حول شـكاوي ومقترحـات          ، ومات وصفية حول ذلك   الشركات معل 
  .المستهلكين وكيفية التعاطي معها

  
  



 77

  )3.5(جدول رقم 
  اإلفصاح عن مجال المستهلك والمنتج في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة

  م2008للعام 

 طریقة اإلفصاح/  البند  
عدد 

اإلفصاح 
 النقدي

عدد 
 اإلفصاح
 الكمي

عدد 
اإلفصاح 
 النوعي

نسبة 
اإلفصاح 
 النقدي

نسبة 
اإلفصاح 
 الكمي

نسبة 
اإلفصاح 
 الوصفي

 0.1765 0 0 6 0 0 التسعیر
 0.1765 0 0 6 0 0 األمان

 0.5 0 0.0294 17 0 1 جودة المنتج
 0 0 0 0 0 0 شكاوي ومقترحات المستھلكین

مة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة  نتائج دراسة محتوى تقارير الشركات المساه : المصدر
  .م2008للعام 
  :مجال المجتمع المحلي والمساهمات العامة.5.3.1.3 

إلى أن جانب التبرعات كان له النصيب األكبر من إفصاح ) 3.6(     يشير الجدول رقم 
 الشركات من% 32منها بشكل نقدي وأشارت % 50الشركات المساهمة العامة حيث قامت بذلك 

فيما لم تشر أي شركة إلى تشغيل ذوي احتياجات ، بشكل كمي% 12عن ذلك بشكل وصفي و
أما في ، م2000لعام ) 7(خاصة على الرغم من إلزامية ذلك وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 

جانب المساهمات في حل مشكلة البطالة فقد أشارت لذلك شركتان بشكل وصفي وشركة واحدة 
أما ، أما المساهمة في حل مشكلة الفقر فقد أشارت لذلك أربع شركات بشكل وصفي، يبشكل كم

% 32وقد أفصحت ، حول المساهمة في إسكان الموظفين فقد أشارت لذلك شركتان بشكل وصفي
، من الشركات بشكل وصفي عن مشاركة في فعاليات اجتماعية كاالحتفاالت والمناسبات المختلفة

وحول المساهمة في ، ن تكاليف ذلك بشكل نقدي وأخرى بشكل كميوأفصحت شركة واحدة ع
من الشركات عن ذلك بشكل وصفي % 21الناتج المحلي ودعم االقتصاد الفلسطيني فقد أشارت 

وقد ، أما حول الزكاة فلم تشر لذلك إال شركة واحدة فقط بشكل نقدي، وشركة واحدة بشكل نقدي
وحول ، م بشكل نقدي2008دتها خالل العام  شركات عن وجود غرامات تكبرت ثالثأشا

من الشركات عن قضايا مرفوعة ضد الشركة % 26القضايا المقامة على الشركات فقد أفصحت 
وحددت نقدياً القيمة المتوقعة لهذه القضايا وحددت شركتان ذلك بشكل وصفي وشركة واحدة 

  .بشكل كمي
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  )3.6(جدول رقم 
ي والمساهمات العامة في التقارير المالية للشركات المساهمة اإلفصاح عن مجال المجتمع المحل

  م2008العامة للعام 

 طریقة اإلفصاح/  البند  
عدد 

اإلفصاح 
 النقدي

عدد 
اإلفصاح 
 الكمي

عدد 
اإلفصاح 
 النوعي

نسبة 
اإلفصاح 
 النقدي

نسبة 
اإلفصاح 
 الكمي

نسبة 
اإلفصاح 
 الوصفي

 0.3235 0.1176 0.5 11 4 17 تبرعات
 0 0 0 0 0 0 ذوي احتیاجات خاصةتشغیل 

 0.4412 0 0.0294 15 0 1 مساھمات عامة
 0.0588 0.0294 0 2 1 0 المساھمة في حل مشكلة البطالة
 0.1176 0 0 4 0 0 المساھمة في حل مشكلة الفقر
 0.0588 0 0 2 0 0 المساھمة في إسكان الموظفین

 0.3235 0.0294 0.0294 11 1 1 فعالیات اجتماعیة
 0.2059 0 0.0294 7 0 1 نسبة المساھمة في الناتج القومي

 0.0294 0 0 1 0 0 مخاطر قانونیة وسمعة
 0 0 0.0294 0 0 1 الزكاة

 0 0 0.0882 0 0 3 غرامات
 0.0588 0.0294 0.2647 2 1 9 قضایا مقامة على الشركة

ة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة  نتائج دراسة محتوى تقارير الشركات المساهمة العامة المدرج : المصدر
  .م2008للعام 

     من خالل ما تقدم نالحظ أن التقارير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق 
فلسطين لألوراق المالية قد أظهرت بعض أنواع اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية وخاصة في 

لشركات التي شكلت نواة صلبة وقدمت وأن هناك بعض ا، مجال تدريب الموارد البشرية
إال أن اإلفصاح بشكل عام كان متواضعاً ، معلومات تستحق التقدير عن مسؤوليتها االجتماعية

ويكاد يكون معدوماً في بعض الشركات األخرى من ، وضعيفاً في تقارير عدد كبير من الشركات
على ، م2008ة السنوية للعام حيث المجاالت والحيز الذي أخذه اإلفصاح في التقارير المالي

الرغم من أن بعض هذه الشركات لها أثر مباشر على البيئة والمجتمع والموارد البشرية 
  .والمستهلكين

بمحدودية اإلفصاح عن المسؤولية      وهذا يجعلنا نوافق على الفرضية األولى القائلة 
، وق فلسطين لألوراق الماليةاالجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في س

حول محدودية اإلفصاح ) Al-Basteki, 1997(وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
عن المعلومات ذات الدالالت االجتماعية في مجاالت الموارد البشرية ومسؤولية الشركات اتجاه 

لية المنشورة لخمس وعشرين المجتمع المحلي والبيئة والطاقة واستهالك المياه في التقارير الما
في أن ) Abu-Baker, 2000(وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة ، شركة مساهمة عامة بحرانية
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اإلفصاح االجتماعي في الشركات المدرجة في سوق عمان المالي قد القى اهتماماً متواضعاً جداً 
وأن ، ي تم تناولهامن حيث المساحة المخصصة له في التقارير المالية السنوية والمواضيع الت

مواضيع اإلفصاح االجتماعي األكثر شيوعاً في التقارير السنوية للشركات األردنية في مختلف 
وتتفق أيضاً مع ، القطاعات تتعلق بالموارد البشرية واالتصال والعالقة بالمجتمع والجمهور

ؤولية  اإلفصاح عن المسمحدوديةفي ) 2007، القطاطي(ودراسة ) 2007، جربوع(دراسة 
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة الفلسطينية األمر الذي يتطلب الوقوف على 
أسباب هذا الضعف والمعوقات التي تحد من قيام الشركات المساهمة العامة باإلفصاح عن 

ووضع التوصيات التي من شأنها رفع مستوى الشفافية واإلفصاح ، مسؤوليتها االجتماعية
  . في تقارير الشركات المساهمة العامةاالجتماعي
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  المبحث الثاني
  الدراسة الميدانية

  :منهجية الدراسة.2.3
  :أسلوب الدارسة.1.2.3

     تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتقييم واقع معوقات اإلفصاح عن المـسؤولية             
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية مـن  االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة    
 ويحاول هذا المنهج أن يقـارن ويفـسر ويقـيم        ،وجهة نظر مدققي الحسابات وإدارات الشركات     

الظاهرة موضع الدراسة أمالً في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عـن           
  .الموضوع

  :مصادر البيانات.2.2.3
  :ن أساسين للمعلومات هما     تم استخدام مصدري

من خالل مصادر البيانـات     معالجة اإلطار النظري للبحث     تم  حيث  : المصادر الثانوية .1.2.2.3
 في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقـاالت           تتمثلالثانوية والتي   

ارسة، والبحث والمطالعة فـي     والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الد       
  .مواقع اإلنترنت المختلفة

 إلـى جمـع     تم اللجـوء  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث      : المصادر األولية .2.2.2.3
البيانات األولية من خالل االستبيان كأداة رئيسة للدراسة، صـممت خصيـصاً لهـذا الغـرض،      

  .مة في الضفة الغربية وقطاع غزةمدقق وإدارة شركة مساهمة عا) 149(ووزعت على 
  :مجتمع وعينة الدراسة.3.2.3

  :مجتمع الدراسة. 1.3.2.3
مـدقق  ) 90(     يتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات في قطاع غزة والبـالغ عـددهم              

، )3(مكتب وشركة محاسبة وتدقيق وذلك كمـا يوضـحها الملحـق رقـم       ) 59(يتوزعون على   
مـدقق حـسابات وفقـاً    ) 188(حسابات في الضفة الغربية والبالغ عددهم      باإلضافة إلى مدققي ال   

لدليل المدققين المنشور على الموقع االلكتروني لجمعية مراجعي الحسابات القانونيين الفلـسطينية         
ويتكون مجتمع الدراسة أيضاً من إدارات الـشركات المـساهمة العامـة            ، م12/7/2009بتاريخ  

) 37( وعـددها    م31/12/2008وراق المالية وذلك حتى تـاريخ       المدرجة في سوق فلسطين لأل    
  ).5(شركة مساهمة عامة موزعة على خمس قطاعات كما يوضحها الملحق رقم 
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  :عينة الدراسة.2.3.2.3
     تم توزيع عينة استطالعية بحجم عشرين استبيان بواقع خمسة عشر استبيان علـى مـدققي               

ت الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين         الحسابات وخمس استبيانات على إدارا    
وبعد التأكد من   ، وذلك الختبار صالحية االستبيان للتطبيق على مجتمع الدراسة       ، لألوراق المالية 

وبعد استبعاد مفردات العينة االستطالعية     ، صدق وسالمة االستبيان تم توزيعه على عينة الدراسة       
مدقق في الضفة الغربية ملحق رقم      ) 37(ات ينقسمون إلى    مدقق حساب ) 117(أمكن التواصل مع    

وكذلك قام الباحث بمسح شامل للشركات المـساهمة العامـة          ، مدقق في قطاع غزة   ) 80(و، )4(
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بعد استبعاد مفردات العينة االستطالعية ليصبح عـدد    

  ).5(ملحق رقم ، ركة مساهمة عامةالشركات الخاضعة للدراسة اثنان وثالثون ش
مـن االسـتبيانات    % 77.5 استبيان أي مـا نـسبته     ) 117(     وقد تمكن الباحث من استرداد      

وقد اتضح أن هناك ثماني استبيانات غير صالحة للتحليل اإلحصائي وذلك بسبب عدم             ، الموزعة
لحة للتحليل اإلحصائي فـي  وعليه فإن عدد االستبيانات الصا، االكتمال أو عدم الجدية في بعضها  

كمـا  م ن ع دد االس تبیانات الموزع ة          % 73.2أي مـا نـسبته      ، استبيان) 109(هذه الدراسة هو    
  ).3.7(يوضحها الجدول رقم 

  )3.7(جدول رقم 
  عدد ونسبة االستبيانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي

 االستبيانات الصالحة للتحليل االستبيانات المستردة االستبيانات الموزعة العينة
نسبة الصالحة 

 للتحليل 

 %72.6 85 91 117 المدققون

 %75 24 26 32 الشركات

 73.2% 109 117 149 المجموع

  :أداة الدراسة.4.2.3
     تم تصميم االستبيان كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة األولية وذلك بنـاء علـى مراجعـة                

حيـث تـم   ، )1(ح عن المسؤولية االجتماعية كما يظهر في ملحق رقم     أدبيات المحاسبة واإلفصا  
حيث هدف القسم األول إلى جمع بيانـات عـن الـسمات            ، تقسيم االستبيان إلى قسمين رئيسيين    

، والـشهادات المهنيـة   ، والخبـرة ، والتخصص العلمـي  ، المؤهل العلمي (الشخصية للمستجيب   
، )محاسبة واإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة   وعدد الدورات في مجال ال    ، والمركز الوظيفي 

بينما هدف القسم الثاني إلى جمع بيانات حول مجاالت الدراسة األربـع التـي تحـدد معوقـات                
اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي سـوق               

  :قرات كل مجاليوضح عدد ف) 3.8(والجدول رقم ، فلسطين لألوراق المالية
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  )3.8(جدول رقم 
  مجاالت وعدد فقرات القسم الثاني من استبيان الدراسة

رقم 
 المجال

 عنوان المجال
عدد 

 الفقرات

 8 .ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

 13 .ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية .2

 9 . االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينيةضعف .3

 13 .زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .4

 43 مجموع فقرات االستبيان

 Five Point)     ومن أجل قياس استجابات عينة الدراسة تم استخدم مقياس ليكرت الخماسـي 

Likert Scale) لدرجـة المعـوق   ) 5(حيث ُأعطـي الـرقم   ، )3.9( الموضح في الجدول رقم
لدرجة المعوق المرتفعة ويقابلها الوزن     ) 4(والرقم  ، %100المرتفعة جداً ويقابلها الوزن النسبي      

) 2(والـرقم   ، %60لدرجة المعوق المتوسطة ويقابلها الوزن النسبي       ) 3(والرقم  ، %80النسبي  
لدرجة المعـوق المنخفـضة   ) 1(والرقم ، %40ق المنخفضة ويقابلها الوزن النسبي     لدرجة المعو 

  %.20جداً ويقابلها الوزن النسبي 
  )3.9(جول رقم 

  مقياس ليكرت الخماسي
 منخفضة جداً منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً درجة المعوق

 1 2 3 4 5 الدرجة

 %20 %40 %60 %80 %100 الوزن النسبي

  :ق وثبات االستبيانصد.5.2.3
  :صدق االستبيان.1.5.2.3

     يقصد بصدق االستبيان أن يكون استبيان الدراسة قادراً على إنجاز قياس ما وضع لقياسـه               
وقد تم التأكـد مـن صـدق        ، بما يحقق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها واختبار فرضياتها        

  :فقرات االستبيان وذلك من خالل طريقتين هما
  :صدق المحتوى.1.1.5.2.3

     تم اختبار صدق المحتوى من خالل عرض االستبيان على مجموعة من المحكمـين تألفـت        
وذلـك  ، )2(ملحـق رقـم   ، من خمسة أكاديميين متخصصين في مجال المحاسـبة واإلحـصاء       

ومدى تمثيل الفقرات لما وضـعت      ، لالسترشاد بآرائهم حول مدى دقة ووضوح فقرات االستبيان       
وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من تعديل وإضافة فـي               ، لقياسه
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وبـذلك خـرج   ، ضوء مقترحاتهم بعد أن تم تسجيلها في نموذج تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض      
  .ليتم تطبيقه على عينة الدراسة) 1(االستبيان في صورته النهائية كما يظهر في الملحق رقم 

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان.2.1.5.2.3
     يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبيان مع المجـال الـذي    

وقد تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامل االرتباط            ، تنتمي إليه هذه الفقرة   
 عنصر من مجال االستبيان والدرجة الكلية       الخطي لسبيرمان والذي يبين درجة االرتباط بين كل       

وقد كانت النتائج إيجابيه حيث دلت معامالت االرتباط على         ، للمجال الذي ينتمي إليه هذا العنصر     
  :وجود صدق اتساق داخلي لالستبيان كما هو موضح فيما يلي

متعلقـة  ضعف التشريعات ال: (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول .1.2.1.5.2.3
  ).باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول ومعـدل          ) 3.10(     يبين الجدول رقم    
0.05αويتضح أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          ، فقراته  أي معـدل ثقـة      =

0.05αلداللة لكل فقرة أقل من      حيث إن قيمة مستوى ا    ، )0.95( وبذلك تعتبر فقرات المجال    ، =
  .األول صادقة لما وضعت لقياسه
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  )3.10(جدول 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

1. 
ال تشترط الهيئة العامة لسوق فلسطين لألوراق المالية على الشركات المساهمة           

 .العامة اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية
0.718 *0.000 

2. 
ال تقوم الهيئة العامة لسوق فلسطين لألوراق المالية بوضع تعليمات للـشركات         

 .يالمساهمة العامة تشجعها على اإلفصاح االجتماع
0.680 *0.000 

3. 
عدم وجود معايير محاسبية لقياس وعـرض اآلثـار االجتماعيـة لنـشاطات             

 .الشركات المساهمة العامة
0.651 *0.000 

4. 
عدم وجود قرارات تشجع الشركات المساهمة العامـة علـى اإلفـصاح عـن        

 .مسؤوليتها االجتماعية
0.732 *0.000 

5. 
ة في المجال االجتماعي والبيئـي     ضعف رقابة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطيني     

 .يعيق من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة
0.660 *0.000 

6. 
نادراً ما تطبق العقوبات القانونية على الشركات المساهمة العامة التـي تمتنـع       

 .عن اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.611 *0.000 

7. 
رية المفعول في فلسطين على عقوبـات رادعـة بحـق          ال تشتمل القوانين السا   

 .الشركات التي تخالف المقاييس والمواصفات الفلسطينية
0.638 *0.000 

 0.000* 0.484 .عدم إمكانية فرض تشريعات بحق المخالفين للمقاييس والمواصفات الفلسطينية .8

0.05α االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
ضـعف ثقافـة الـشركات    : (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني  .2.2.1.5.2.3

  ).المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني ومعـدل         ) 3.11(     يبين الجدول رقم    

0.05αة دالة عند مستوى داللة      ويتضح أن معامالت االرتباط المبين    ، فقراته  أي معـدل ثقـة      =
0.05αحيث إن قيمة مستوى الداللة لكل فقرة أقل من          ، )0.95( وبذلك يعتبر المجال الثـاني     ، =

  .صادق لما وضع لقياسه
  
  
  
  
  



 85

  )3.11(جدول 
  لدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني وا

 الفقرة م
معامل 
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

1. 
ضعف إدراك الشركات المساهمة العامـة لمـسؤوليتها االجتماعيـة اتجـاه          

 .المجتمع والبيئة
0.705 *0.000 

2. 
ضعف ممارسة الشركات المساهمة العامة لمسؤوليتها االجتماعيـة والبيئيـة      

 .بيئةاتجاه المجتمع وال
0.741 *0.000 

3. 
هناك تفاوت بين ثقافة الشركات المساهمة العامة وثقافة المجتمع الفلـسطيني           

 .فيما يتعلق بمتطلبات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.364 *0.000 

4. 
ال تنظر الشركات المساهمة العامة إلى المسؤولية االجتماعيـة علـى أنهـا             

 .جتماعيةواجب يؤدي إلى تحقيق الرفاهية اال
0.579 *0.000 

5. 
تعتبر ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة العامـة جهـود       

 .عشوائية أي ال تأخذ شكل تنظيمي له خطة وأهداف محددة
0.581 *0.000 

6. 
ضعف دور اإلعالم في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة          

 .العامة
0.523 *0.000 

7. 
الشركات المساهمة العامة بالعادات والتقاليد العربية واإلسالمية  ضعف تمسك   

 .القائمة على أساس المسؤولية االجتماعية
0.703 *0.000 

8. 
عدم تبني الشركات المساهمة العامة سياسة الـشفافية فـي اإلفـصاح عـن           

 .المعلومات ذات الطابع االجتماعي
0.685 *0.000 

9. 
ت المساهمة العامـة معلومـات ذات       ال يطلب أصحاب المصالح في الشركا     

 .دالالت اجتماعية
0.651 *0.000 

10. 
ال يؤثر اإلفصاح االجتماعي على تقييم الجمعية العمومية للمساهمين لمـدى           

 .نجاح إدارة الشركة المساهمة العامة
0.483 *0.000 

11. 
ال تدعم آلية اتخاذ القرارات في المستويات المختلفة في الشركات المـساهمة          

 . اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةالعامة
0.768 *0.000 

12. 
ال تدعم العالقات السائدة بين اإلدارات المختلفة داخل الـشركات المـساهمة            

 .العامة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.697 *0.000 

13. 
عدم وجود دعم كاٍف لروح العمل الجمـاعي والتطـوعي لـدى مـوظفي              

 .الشركات المساهمة العامة
0.682 *0.000 

0.05α االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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ضعف االهتمام باإلفـصاح    : (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث      .3.2.1.5.2.3
  ).عن المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية

الت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث ومعـدل    معام) 3.12(     يبين الجدول رقم    
0.05αويتضح أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          ، فقراته  أي معـدل ثقـة      =

0.05αحيث إن قيمة مستوى الداللة لكل فقرة أقل من        ، )0.95( الـث  وبذلك يعتبر المجال الث، =
  .صادق لما وضع لقياسه

  )3.12(جدول 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

1. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقـد دورات متخصـصة فـي المحاسـبة        

 . االجتماعيةواإلفصاح عن المسؤولية
0.713 *0.000 

2. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقد ندوات ومحاضرات متخصصة حـول           

 .المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.670 *0.000 

3. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقد حلقـات بحـث وورش عمـل حـول               

 .اعيةالمحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتم
0.691 *0.000 

4. 
ضعف دور الجمعيات المهنية الفلسطينية في توعية المحاسـبين بأهميـة تطبيـق             

 .المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.700 *0.000 

5. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بطباعة نـشرات متخصـصة تعـزز مـن            

 .ن المسؤولية االجتماعيةممارسة المحاسبين في مجال المحاسبة واإلفصاح ع
0.760 *0.000 

6. 
عدم توفر الخبرة والمعرفة لدى القائمين على الجمعيات المهنية الفلسطينية لوضـع       

 .معايير ولوائح تضبط المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساهمة العامة
0.540 *0.000 

7. 
ول آلية اإلفـصاح  ال تقوم الجمعيات المهنية الفلسطينية بوضع معايير وإرشادات ح  

 .عن المسؤولية االجتماعية
0.631 *0.000 

8. 
قصور دور الجمعيات المهنية الفلسطينية بتزويد المحاسـبين بالمعرفـة العلميـة            

 .والمهنية لتطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.738 *0.000 

9. 
بة واإلفـصاح عـن     عدم كفاية البرامج التعليمية في مجال معرفة وتطبيق المحاس        

 .المسؤولية االجتماعية
0.589 *0.000 

0.05α االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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زيادة التكـاليف المترتبـة   : (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع  .4.2.1.5.2.3
  ).على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع ومعـدل    ) 3.13(ول رقم       يبين الجد  
0.05αويتضح أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          ، فقراته  أي معـدل ثقـة      =

0.05αحيث إن قيمة مستوى الداللة لكل فقرة أقل من        ، )0.95( ك يعتبر المجال الرابـع  وبذل، =
  .صادق لما وضع لقياسه

  )3.13(جدول 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

 0.000* 0.642 .محاسبياًال تقوم الشركات المساهمة العامة بمعالجة مساهماتها االجتماعية والبيئية  .1

2. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية والبيئية التي من الممكن  

 .أن تلحق الضرر بصورة الشركة في أذهان أصحاب المصالح
0.732 *0.000 

3. 
الممكن تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية والبيئية التي من  

 .أن تلحق الضرر بقيمة استثماراتها
0.802 *0.000 

4. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية والبيئية التي من الممكن  

 .أن تسبب انخفاض اإليرادات والتدفقات النقدية المستقبلية
0.858 *0.000 

5. 
لومات االجتماعية والبيئية التي من الممكن تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المع 

 .أن يستفيد منها المنافسون
0.828 *0.000 

6. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية والبيئية التي قد تـدين             

 .الشركة عن أثرها البيئي وفقاً للقانون
0.696 *0.000 

7. 
مة العامة بتحمل استثمارات إضافية وفاء بمسؤوليتها  ال يوجد استعداد من قبل الشركات المساه      

 0.000* 0.603  .االجتماعية والبيئية

8. 
عدم كفاية الموارد المالية التي تمكن الشركات المساهمة العامة من تدريب موظفيها لتطبيـق              

 .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.401 *0.000 

9. 
ات اجتماعية وبيئية مرغوبـة لـدى الـشركات         عدم وجود حوافز حكومية كافية لتبني سياس      
 .المساهمة مثل إعفاء ضريبي أو دعم معنوي

0.379 *0.000 

10. 
ال يستخدم سوق فلسطين لألوراق المالية المعلومات االجتماعية والبيئية المفصح عنها في تقييم         

 .أداء الشركات المساهمة العامة
0.538 *0.000 

11. 
جتماعية على قدرة الشركات المساهمة العامة على الحصول ال يؤثر اإلفصاح عن المسؤولية اال

 .على التمويل
0.445 *0.000 

12. 
ضعف دور جماعات الضغط الفلسطينية مثل جمعيات حقوق اإلنسان وحماية البيئـة وحمايـة    

 .المستهلك نحو تحمل الشركات مسؤوليتها االجتماعية
0.406 *0.000 

13. 
ائد المالية المتوقعة من إفـصاحها عـن المـسؤولية          ترى الشركات المساهمة العامة أن العو     

 .االجتماعية أقل من تكاليف اإلفصاح عنها
0.568 *0.000 

0.05α االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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  :Structure Validityالصدق البنائي .2.5.2.3
لذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد              يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة ا       

األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقـرات               
أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبيان        ) 3.14(يوضح الجدول رقم    و، االستبيان

0.05αعند مستوي معنوية دالة إحصائياً    وأن المجال الثاني هو األقوى ارتباطاً مـع جميـع   ، =
وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبيان صادقه لما وضـعت         ، مجاالت االستبيان يليه المجال الرابع    

 .لقياسه

  )3.14(جدول 
  .معامل االرتباط بين درجة ارتباط كل مجال من مجاالت االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان

 الالمج الرقم
معامل 
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.682 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .1

 0.000* 0.885 ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية  .2

3.  
ات المهنية  ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعي       

 الفلسطينية
0.525 *0.001 

 0.000* 0.868 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .4

0.05α االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
   :Reliabilityثبات االستبيان .3.5.2.3

داة نفس النتائج فيما لو طبقت عدة مرات على نفس               يقصد بثبات االستبيان أن تعطي هذه األ      
أي أن ال يكون هناك اختالف كبير في النتائج خالل فترة زمنية محـددة              ، مجتمع وعينة الدراسة  

وقد تم التحقق من ثبات االستبيان من خالل طريقتـي التجزئـة   ، وتحت نفس الظروف والشروط  
  :لتاليالنصفية ومعامل ألفا كرونباخ وذلك على النحو ا

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  .1.3.5.2.3
طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان، حيث يتـضح مـن الجـدول رقـم               تم استخدام        

 0.780(أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل المجاالت وتـراوح ذلـك بـين     ) 3.15(
كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبيان        ، االستبيانلكل مجال من مجاالت     ) 0.881و
وكذلك قيمة الثبات كانت مرتفعة لكل مجال من مجاالت االستبيان على حدة وتـراوح         ، )0.922(

وهـذا  ) 0.960(وأيضاً كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االسـتبيان   ، )0.939و 0.883(ذلك بين   
  .تفعيعنى أن معامل ثبات االستبيان مر
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  )3.15(جدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبيان

 المجال م 
معامل ألفا 
 كرونباخ

 الثبات

 0.883 0.780 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .1

 0.939 0.881 ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية  .2

3.  
تمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية مـن قبـل الجمعيـات          ضعف االه 

 المهنية الفلسطينية
0.840 0.917 

 0.932 0.869 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .4

 0.960 0.922 جميع مجاالت االستبيان  .5

  :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق.2.3.5.2.3
 فقرات كل مجال من مجاالت االستبيان األربع وكذلك االستبيان ككل إلى جـزئين                   تم تقسيم 

بحيث يشتمل الجزء األول على الفقرات ذات األرقام الفردية ويشتمل الجزء الثاني على الفقـرات   
وفيما بعد تم حساب درجات الجزء األول وحساب درجات الجزء الثـاني            ، ذات األرقام الزوجية  
وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط سبيرمان بين الجزئين         ، جاالت االستبيان في كل مجال من م    

 Spearman ليتم بعـدها تعـديل معامـل االرتبـاط باسـتخدام معادلـة سـبيرمان بـراون         

Brown)
)1(

2
+

=
R

RR ( حيث R  تساوي معامل ارتباط سبيرمان المعدلة وقد كانت النتائج علـى

  ).3.16(م النحو الموضح في جدول رق
  )3.16(جدول 

  لقياس ثبات االستبيان التجزئة النصفية ةطريق

 المجال الرقم
معامل 
 االرتباط 

معامل 
االرتباط 
 المعدل

 0.847 0.735 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

2. 
ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامـة بالقـضايا االجتماعيـة          

 والبيئية
0.850 0.919 

3. 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات        

 المهنية الفلسطينية
0.838 0.913 

 0.917 0.846 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .4

 0.974 0.949 جميع مجاالت االستبيان .5
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سـبيرمان بـراون    (االرتباط المعدل   امل  أن قيمة مع  ) 3.16(     يتضح من نتائج الجدول رقم      
Spearman Brown (ًمن خالل الخطوات السابق ذكرها تـم التوصـل   و، مرتفع ودال إحصائيا

وبذلك تـم التأكـد مـن     ، )1(إلى االستبيان في صورته النهائية كما هو موضح في الملحق رقم            
ن وصالحيته لإلجابة علـى  استبيان الدراسة مما جعلنا على ثقة تامة بصحة االستبياصدق وثبات  

  .أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.6.2.3

 Statistical Package     تم تفريغ وتحليل االستبيان من خالل برنامج التحليل اإلحـصائي  

for the Social Sciences  (SPSS)علمية، وذلـك  ، وتم استخدام االختبارات اإلحصائية الالم
  : هو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التاليةمقياس ليكرتبسبب أن 

ويستخدم هذا األمـر بـشكل      ، النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي       -1
  .أساس ألغراض معرفة نسب وفئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

لمعرفة ثبات فقـرات   التجزئة النصفية ةطريقو) Cronbach's Alpha(نباخ اختبار ألفا كرو -2
 .االستبيان

، لقياس درجة االرتباط) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سبيرمان  -3
  .ويستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات الالمعلمية

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قـد وصـل إلـى    ) Sign Test(اختبار اإلشارة  -4
  .أم ال 3درجة الحياد وهي 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللـة  ) (Mann-Whitney Test وتني –اختبار مان  -5
 .إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

 كان هناك فروق ذات لمعرفة ما إذا) (Kruskal– Wallis Test واالس –لكااختبار كروس -6
 .داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية

  
   
  
  
  
  
  
  



 91

  المبحث الثالث
  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة الميدانية

  
  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية.1.3.3

  :الشركات المساهمة العامة.1.1.3.3
% 21و، قطـاع الخـدمات   % 21: توزع عينة الدراسة حسب القطاع الذي تنتمي إليه إلى             ت

ويتـضح  ، قطاع التـأمين  % 17و، قطاع صناعي % 33و، قطاع البنوك % 8و، قطاع االستثمار 
مما تقدم أن نسبة شركات القطاع الصناعي هي األكبر بين قطاعات سـوق فلـسطين لـألوراق         

  ).3.17(ير الجدول رقم المالية الخاضعة للدراسة كما يش
  )3.17(جدول رقم 

  عينة الدراسة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 النسبة المجمعة %النسبة  العدد 

 21 21 5 خدمات

 42 21 5 استثمار

 50 8 2 بنوك

 83 33 8 صناعي

 100 17 4 تأمين

طاع
الق

 

  100 24 المجموع

  .إعداد الباحث:                   المصدر   
  :توزيع عينة الدراسة حسب العمر الزمني للشركات.2.1.3.3

     يمكن توزيع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة حـسب    
أن هناك أربع عـشرة شـركة   ) 3.18(العمر الزمني للشركة إلى خمس فئات ويبين الجدول رقم   

وأن الشركات التي يزيد عمرها     ، %37.84عام ونسبتها   ) 16 أقل من    - 11(مرها الزمني بين    ع
مـن عـدد   % 40.5الزمني عن ستة عشر عاماً بلغ عددها خمس عشرة شركة أي مـا نـسبته       

وهذا يشير إلى أن غالبية الشركات قد مر على تشغيلها فترة زمنيـة طويلـة نـسبياً                 ، الشركات
تجربة ومعرفة وعراقة في مجال تعاطيها مع مـسؤوليتها االجتماعيـة           ويفترض أن تكون ذات     

  .والبيئية وتفاعلها مع المجتمع والبيئة
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  )3.18(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب فئات العمر الزمني للشركات
العمر الزمني للشركات 

 بالسنوات
 %النسبة المجمعة  %النسبة  عدد الشركات

 10.81 10.81 4 6 أقل من – 1

 21.62 10.81 4 11 أقل من – 6

 59.46 37.84 14 16 أقل من -11

 78.38 18.92 7 21 أقل من -16

 100 21.62 8 فأكثر 21

فئة
ال

 

  100 37 المجموع

  .إعداد الباحث:       المصدر
  :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.3.1.3.3

لعلمي للمـستجيبين إلـى مائـة واثنـين مـن حملـة             تتوزع عينة الدراسة حسب المؤهل ا     
واثنـين  % 4.6وخمسة مستجيبين من حملة الماجستير أي نسبة        % 93.6البكالوريوس أي نسبة    

ويوضـح  ، هم من حملة الدراسات العليـا     % 6.4وبالتالي  ، %1.8من حملة الدكتوراه أي نسبة      
  .لة شهادة البكالوريوسأن الغالبية العظمى من المستجيبين من حم) 3.19(الجدول رقم 

  )3.19(جدول رقم 
  توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي

 %النسبة المجمعة  %النسبة  العدد 

 93.58 93.58 102 بكالوريوس

 98.17 4.59 5 ماجستير

 100 1.83 2 دكتوراه

مي
لعل
ل ا
ؤه
الم

  100 109 المجموع 

  .إعداد الباحث:                  المصدر
  :توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي.4.1.3.3

من المستجيبين يحملون تخصص المحاسبة     % 93.6فإن حوالي   ) 3.20(     حسب الجدول رقم    
وأن هنـاك شخـصاً واحـداً       ، يحملون تخصصات إدارة أعمال وعلوم مالية ومصرفية      % 5.5و

المحاسبية التي تمكنهم   وهذا يدل على أن غالبية المستجيبين لديهم المعرفة         ، يحمل تخصص آخر  
  .من فهم فقرات ومصطلحات االستبيان بوضوح واإلجابة عليه
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  )3.20(جدول رقم 
  توزيع المستجيبين حسب التخصص العلمي

 %النسبة المجمعة  %النسبة  العدد 
 93.58 93.58 102 محاسبة

 97.25 3.67 4 إدارة أعمال

 99.08 1.83 2 علوم مالية ومصرفية

مي 100 0.92 1 أخرى
لعل
ص ا
خص
الت

  100 109 المجموع 

  .إعداد الباحث:                المصدر
  :توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة.5.1.3.3

من المستجيبين لديهم خبرة أكثـر مـن        % 66.1أن  ) 3.21(     يتضح من خالل الجدول رقم      
عرفة ودراية وإطـالع علـى عمـل        وهذا يدل على أن غالبية المستجيبين على م       ، سنوات) 10(

الشركات المساهمة العامة والكيفية التي تتعاطى بها هذه الشركات مـع مـسؤوليتها االجتماعيـة     
  .والمعوقات التي قد تحد من إفصاحها عن ذلك

  )3.21(جدول رقم 
  توزيع المستجيبين حسب عدد سنوات الخبرة

  %النسبة المجمعة %النسبة  العدد 

 16.5 16.5 18 سنوات5 من لأق

 33.9 17.4 19 سنوات10 من أقل إلى5 من

 54.1 20.2 22 سنة15 من أقل إلى10 من

برة 100 45.9 50 سنة فأكثر15 من
الخ

ت 
نوا
س

 

  100 109 المجموع

  .إعداد الباحث:           المصدر
  :توزيع عينة الدراسة حسب الشهادات المهنية.6.1.3.3

 (ACPA): الشهادات المهنية التي يحملونها إلى أربع فئات هـي             يتوزع المستجيبون حسب    
 (CPA)المحاسب العربي المهني المعتمد الصادرة عن المجمع العربي للمحاسـبين القـانونيين و      

 المحاسـب القـانوني   (Chartered Accountant)المحاسب القـانوني المعتمـد األمريكيـة و   
ويوضـح  ، ادات مهنية أخـرى أو ال يحملونهـا       باإلضافة إلى محاسبين يحملون شه    ، البريطاني

يحملون % 11.9وأن  ، ACPAمن المستجيبين يحملون شهادة     % 24.8أن  ) 3.22(الجدول رقم   
ال % 56.9وأن نـسبة  ، Chartered Accountantيحملون شـهادة  % 6.4وأن ، CPAشهادة 



 94

ين يحملـون   مـن المـستجيب   % 43.1يتضح من ذلك أن نسبة      ، يحملون الشهادات السابقة الذكر   
شهادات مهنية تعتبر مهمة في مجال المحاسبة ويفترض على من يحملها أن يكون ملـم ومطلـع      

  .نظرياً وعملياً على تطبيقات المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
  )3.22(جدول رقم 

  توزيع المستجيبين حسب الشهادات المهنية التي يحملونها
 %عة النسبة المجم %النسبة  العدد 

ACPA 27 24.77 24.77 

CPA 13 11.93 36.70 

CHARTERED ACCOUNTANT 7 6.42 43.12 

نية 100 56.88 62 أخرى
مه
ت ال
هادا
لش
ا

  100 109 المجموع 

  .إعداد الباحث: المصدر
  :توزيع عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي.7.1.3.3

 صنع القرار أو الذين يساهمون فـي إعـداد        استهدفت الدراسة المستجيبين ذوي التأثير على     
، التقارير المالية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سـوق فلـسطين لـألوراق الماليـة          

: أن المستجيبين يتوزعون حسب مراكزهم الوظيفية إلـى       ) 3.23(ويتضح من خالل الجدول رقم      
" رئـيس قـسم   % "4.6و" ينائب مدير مـال   % "2.8و" مدير مالي % "10.1و" مدير عام % "0.9

من المستجيبين في الشركات المساهمة العامة هم مـن المـدراء           % 83أي أن   ، "أخرى% "3.6و
  .العامين والمدراء الماليين ونوابهم ورؤساء أقسام المحاسبة أو المالية

  
  )3.23(جدول رقم 

  توزيع المستجيبين في الشركات المساهمة العامة حسب المركز الوظيفي
 %المجمعة  النسبة %نسبة ال العدد 

 4 4 1 مدير عام

 50 46 11 مدير مالي

 63 13 3 نائب مدير مالي

 83 21 5 رئيس قسم

في 100 17 4 أخرى
وظي
ز ال
مرك
ال

 

  100 24 المجموع

  .إعداد الباحث:               المصدر
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عـن المـسؤولية   توزيع عينة الدراسة حسب الدورات في مجال المحاسبة واإلفصاح  .8.1.3.3
  :االجتماعية

من المستجيبين لـم يلتحقـوا بـأي دورات    % 67 أن )3.24(     يتضح من خالل الجدول رقم      
قد التحقوا بـدورة    % 33وأن  ، تدريبية في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية       

وا بشكل علمي ومهني    وهذه النسبة تدل على أن غالبية المستجيبين لم يطلع        ، تدريبية واحدة فأكثر  
 دققين وإدارات الـشركات  بمعنى آخر أن هناك ضعف في تأهيل الم       ، على الموضوع قيد الدراسة   

  .عملياً وعلمياً للتعاطي مع المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
  )3.24(جدول رقم 

   االجتماعيةتوزيع المستجيبين حسب عدد الدورات في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية
 عدد الدورات

ال يوجد  
 +4 3-1 دورات

 المجموع

 24 1 2 21 العدد
النسبة المئوية  شركة

 %100.0 %4.2 %8.3 %87.5 بالنسبة للشركة

 85 20 13 52  العدد
الجهة التي ينتمي 
 إليها المستجيب

النسبة المئوية  مدقق
 %100.0 %23.5 %15.3 %61.2 بالنسبة للمدقق

 وعالمجم 109 21 15 73 العدد
 %100.0 %19.3 %13.8 %67.0 النسبة المئوية

  .إعداد الباحث:              المصدر
  

  :توزيع عينة الدراسة حسب المكان الذي ينتمي إليه المستجيب.9.1.3.3
، من عينة الدراسة من الـضفة الغربيـة       % 28.4أن  ) 3.25(     يتضح من خالل الجدول رقم      

ويعزى ضعف نسبة المـستجيبين مـن الـضفة        ،  عينة الدراسة من قطاع غزة     من% 71.6وأن  
  .الغربية إلى صعوبة التواصل بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة

  )3.25(جدول رقم 
  توزيع المستجيبين حسب المكان الذي ينتمي إليه المستجيب

 %النسبة المئوية  العدد 

 28.4 31 الغربيةالضفة 

كان 71.6 78 غزة
الم

 100.0 109 المجموع 

  .إعداد الباحث:                      المصدر
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  :تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة.2.3.3
  :األساليب المستخدمة الختبار الفرضيات.1.2.3.3

-اختبار اإلشارة، مان  (     الختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات غير المعلمية          
وتعتبر هذه االختبارات مناسبة في حالـة وجـود بيانـات           ، ) واالس -ار كروسكال وتني، واختب 

  .ترتيبية، حيث إن مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة يعتبر مقياساً ترتيبياً
) وسـيط (     والختبار الفرضيات باستخدام اختبار اإلشارة مثالً ولمعرفة ما إذا كان متوسـط             

وذلك في حالة البيانات الترتيبيـة أو البيانـات التـي ال تتبـع           درجة اإلجابة يساوي قيمة معينة      
  :في هذه الحالة يتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية، التوزيع الطبيعي

وهي تقابل موافـق بدرجـة      ) 3(اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي       : الفرضية الصفرية .1
  .متوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدم

  .)3(اختبار أن متوسط درجة اإلجابة ال يساوي : الفرضية البديلة.2
0.05α أكبر من مستوى الداللـة       Sig.(P-value)     إذا كانت    حـسب نتـائج برنـامج       (=

SPSS (     الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العينـة           فإنه ال يمكن رفض
، أمـا إذا   )(2 جوهرياً عن موافق بدرجة متوسطة وهى        حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف     

0.05α أقل من مستوى الداللة      Sig.(P-value)كانت    فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبـول       =
رجـة الموافقـة   عـن د آراء أفراد العينة يختلـف جوهريـاً        الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط      

كن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابـة يزيـد أو يـنقص بـصورة     ، وفي هذه الحالة يم المتوسطة
وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبـة  ، جوهرية عن درجة الموافقة المتوسطة    

  .فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح
  

  :اختبار فرضيات الدراسة الميدانية.2.2.3.3
تؤثر معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تأثيراً       : "الفرضية الرئيسة الثانية  .1.2.2.3.3

ذو دالله إحصائية على تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق       
  :ومنها تتفرع الفرضيات الفرعية التالية، "المالية

ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المـسؤولية       ": الفرضية الفرعية األولى  .1.1.2.2.3.3
  ".االجتماعية يعيق من إفصاح الشركات المساهمة العامة عن مسؤوليتها االجتماعية

ضـعف التـشريعات المتعلقـة    "     تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقـرات المجـال األول          
مـن  % 63.8أن ما نسبته    ) 3.26(حيث يبين جدول رقم     ، "باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية   

أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق مرتفعة أو مرتفعة جداً، فـي حـين أن مـا نـسبته        
وهذا يؤكـد  ، من أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق منخفضة أو منخفضة جداً       % 13.3
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من اإلفصاح عـن  على أن ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يعيق    
المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق         

  . المالية
  )3.26(جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات المعوق للمجال األول
 %النسبة المئوية  درجة المعوق

 3.9 منخفضة جداً

 9.4 منخفضة  

 22.9 متوسطة

 38.4 مرتفعة

 25.4 فعة جداًمرت

  
لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة المعوق قـد وصـل إلـى                  وقد تم استخدام اختبار اإلشارة      

  ).3.27( والنتائج موضحة في جدول رقم ،أم ال) 3(درجة الموافقة المتوسطة وهي 
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  )3.27(جدول رقم 
  ات المجال األول لكل فقرة من فقر(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

.)Sig( 
 الرتبة

1. 
ال تشترط الهيئة العامة لسوق فلـسطين لـألوراق         
المالية على الشركات المساهمة العامـة اإلفـصاح       

 .عن معلومات المسؤولية االجتماعية
3.63 72.66 5.85 *0.000 4 

2. 
ال تقوم الهيئة العامة لسوق فلسطين لألوراق المالية       
بوضع تعليمات للشركات المساهمة العامة تشجعها      

 .على اإلفصاح االجتماعي

3.61 72.29 5.77 *0.000 7 

3. 
عدم وجود معايير محاسبية لقياس وعرض اآلثـار       

 .االجتماعية لنشاطات الشركات المساهمة العامة
3.62 72.48 5.01 *0.000 5 

4. 
عدم وجود قرارات تشجع الـشركات المـساهمة        

 .العامة على اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية
3.89 77.80 7.48 *0.000 3 

5. 
ضعف رقابة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية في       
المجال االجتماعي والبيئي يعيق من اإلفصاح عـن      

 .المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة

3.98 79.63 7.27 *0.000 1 

6. 
نادراً ما تطبق العقوبات القانونية على الـشركات        
المساهمة العامة التي تمتنع عـن اإلفـصاح عـن          

 .المسؤولية االجتماعية
3.94 78.72 6.57 *0.000 2 

7. 
ال تشتمل القوانين السارية المفعول فـي فلـسطين         
على عقوبات رادعة بحق الشركات التي تخـالف        

 .ات الفلسطينيةالمقاييس والمواصف

3.62 72.48 5.07 *0.000 5 

8. 
عدم إمكانية فرض تـشريعات بحـق المخـالفين         

 .للمقاييس والمواصفات الفلسطينية
3.45 68.99 3.85 *0.000 8 

  0.000* 6.96 74.38 3.72 جميع فقرات المجال معاً 

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
  :يمكن استخالص ما يلي) 3.27(     من خالل جدول رقم 

ضعف رقابة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال        "للفقرة الخامسة   المتوسط الحسابي    . 1
" االجتماعي والبيئي يعيق من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامـة           

، وقيمـة   %79.63ي أن المتوسط الحـسابي النـسبي        أ) 5الدرجة الكلية من    ( 3.98ساوي  ي
لذلك تُعتبر هذه الفقرة دالة      0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   7.27اختبار اإلشارة   
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0.05αإحصائياً عند مستوى داللة      مما يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذه الفقرة قد          ،  =
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة مـن         ، )3(توسطة وهي   زاد عن درجة الموافقة الم    

ويمكن أن يعزى ذلك إلى إدراك المستجيبين بأهمية الـدور          ، قبل أفراد العينة على هذه الفقرة     
وخاصة تلك التي تـؤثر     ، المنوط بالحكومة في تعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة        

تعزيز المظاهر اإليجابية ومكافحة المظاهر السلبية فـي        ل، بشكل مباشر على المجتمع والبيئة    
  .عملها

عدم إمكانية فرض تـشريعات بحـق المخـالفين للمقـاييس         "للفقرة الثامنة   المتوسط الحسابي    . 2
أي أن المتوسـط الحـسابي      ) 5الدرجة الكلية مـن     ( 3.45ساوي  ي" والمواصفات الفلسطينية 

 0.000تـساوي    )Sig(.القيمة االحتماليـة     وأن 3.85، قيمة اختبار اإلشارة     %68.99النسبي
0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة           مما يدل على أن متوسـط      ،  =

وهذا يعني أن هناك    ) 3(درجة المعوق لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي            
ويمكن أن يعزى ذلك إلى طبيعـة  ، لعينة على هذه الفقرةموافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد ا      

وتأثير ذلك على إصدار تشريعات ممكن أن       ، يعيشها المجتمع الفلسطيني  ظروف االنقسام التي    
 .تعزز من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة

 وأن المتوسط الحسابي    3.72وحيث إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول يساوي           . 3
القيمـة  وأن   6.96، وأن قيمة اختبار اإلشارة      %74.38النسبي لجميع فقرات المجال يساوي      

ضـعف التـشريعات المتعلقـة      "لذلك يعتبر المجال األول     ، 0.000تساوي   )Sig(.االحتمالية  
0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة      " باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية    ممـا يـدل    ،  =

على أن متوسط درجة المعوق لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقـة المتوسـطة               
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على فقـرات هـذا                ) 3(وهي  

ـ     ، األمر الذي يؤهلنا لقبول الفرضية الفرعية األولى      ، المجال لت إليـه   وهذا يتفق مع ما توص
في عدم قيام السلطة الوطنية بفرض أنظمة وقوانين لحمايـة البيئـة     ) 2007، جربوع(دراسة  

وفرض عقوبات على الشركات المساهمة الصناعية التي ال تلتـزم بحمايـة البيئـة وتـسبب           
فـي أن العقوبـات   ) 2007، القطـاطي (وكما يتفق مع ما توصلت إليه دراسـة    ، أضرار لها 

 وهذا يتفق أيضاً مع ما توصـلت        ،بالبيئة المعمول بها ضعيفة وغير رادعة     القانونية الخاصة   
في أن وجود قوانين وأنظمة تلزم الشركات باإلفصاح عن أدائهـا    ) 2009، اللولو(إليه دراسة   

وكذلك يتفق مع مـا توصـلت إليـه دراسـة           ، االجتماعي هو السبيل الوحيد لضمان تطبيقها     
 . بة المسؤولية االجتماعية يتطلب تشريعات قانونيةفي أن تطبيق محاس) 1996، جهماني(

  
  



 100

ضعف ثقافة الشركات المـساهمة العامـة بالقـضايا         : "الفرضية الفرعية الثانية  .2.1.2.2.3.3
 ".االجتماعية والبيئية يعيق من اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية في تقاريرها المالية

ضعف ثقافة الـشركات المـساهمة      "مجال الثاني        تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات ال       
مـن  % 67.5أن ما نـسبته     ) 3.28(حيث يبين جدول رقم     ، "العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية   

% 9.5أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق مرتفعة أو مرتفعة جداً، في حين مـا نـسبته    
وهذا يؤكد على أن ضعف    ،  منخفضة جداً  من أفراد العينة موافقون أن درجة المعوق منخفضة أو        

ثقافة الشركات المساهمة العامة في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يعيـق             
من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سـوق    

  .فلسطين لألوراق المالية
  )3.28(جدول رقم 

  ة لدرجات المعوق للمجال الثانيالنسب المئوي
 %النسبة المئویة  درجة المعوق

 3.5 منخفضة جداً

 6.0 منخفضة  

 23.0 متوسطة

 42.8 مرتفعة

 24.7 مرتفعة جداً

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة المعوق قـد وصـل إلـى                  وقد تم استخدام اختبار اإلشارة      
  ).3.29(النتائج موضحة في جدول  و،أم ال) 3(درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )3.29(جدول 
   لكل فقرة من فقرات المجال الثاني(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1. 
ــة   ــساهمة العام ــشركات الم ــعف إدراك ال ض

 .جتماعية اتجاه المجتمع والبيئةلمسؤوليتها اال
3.86 77.25 7.06 *0.000 5 

2. 
ضعف ممارسـة الـشركات المـساهمة العامـة        
لمسؤوليتها االجتماعية والبيئية اتجـاه المجتمـع       

 .والبيئة

3.89 77.80 7.13 *0.000 3 

3. 
هناك تفاوت بين ثقافة الشركات المساهمة العامـة   

متطلبـات  وثقافة المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق ب     
 .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

3.72 74.50 6.98 *0.000 10 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

4. 
ال تنظر الشركات المساهمة العامة إلى المسؤولية       
االجتماعية على أنها واجب يؤدي إلـى تحقيـق         

 .الرفاهية االجتماعية

3.80 75.96 6.86 *0.000 7 

5. 
تعتبر ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات      

 العامة جهود عشوائية أي ال تأخذ شكل        المساهمة
 .تنظيمي له خطة وأهداف محددة

3.75 75.05 6.44 *0.000 8 

6. 
ضعف دور اإلعالم في نشر ثقافـة المـسؤولية         

 .االجتماعية للشركات المساهمة العامة
4.07 81.47 8.50 *0.000 1 

7. 
ضعف تمسك الشركات المساهمة العامة بالعادات      

سالمية القائمة علـى أسـاس   والتقاليد العربية واإل 
 .المسؤولية االجتماعية

3.68 73.58 5.48 *0.000 11 

8. 
عدم تبني الشركات المـساهمة العامـة سياسـة         
الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات ذات الطابع        

 .االجتماعي

3.86 77.25 6.87 *0.000 5 

9. 
ال يطلب أصـحاب المـصالح فـي الـشركات          

  . دالالت اجتماعيةالمساهمة العامة معلومات ذات
3.97 79.45 8.00 *0.000 2 

10. 
ال يؤثر اإلفصاح االجتماعي على تقييم الجمعيـة        
العمومية للمساهمين لمدى نجـاح إدارة الـشركة        

 .المساهمة العامة
3.87 77.43 7.09 *0.000 4 

11. 
ال تدعم آلية اتخاذ القـرارات فـي المـستويات          

ـ       صاح المختلفة في الشركات المساهمة العامة اإلف
 .عن المسؤولية االجتماعية

3.74 74.86 7.39 *0.000 9 

12. 
ال تدعم العالقات السائدة بين اإلدارات المختلفـة        
داخل الشركات المساهمة العامة اإلفـصاح عـن        

 .المسؤولية االجتماعية

3.55 71.01 5.62 *0.000 12 

13. 
عدم وجود دعم كاٍف لـروح العمـل الجمـاعي          

 المـساهمة   والتطوعي لدى مـوظفي الـشركات     
 .العامة

3.52 70.46 4.73 *0.000 13 

  0.000* 7.87 75.85 3.79 جميع فقرات المجال معاً 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة  • =.  
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  :يمكن استخالص ما يلي) 3.29(     من خالل جدول رقم 
ر اإلعالم في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعيـة        ضعف دو "للفقرة السادسة   المتوسط الحسابي    . 1

أي أن المتوسـط الحـسابي      ) 5الدرجة الكلية من    ( 4.07ساوي  ي" للشركات المساهمة العامة  
تـساوي   )Sig(.القيمـة االحتماليـة     وأن   8.50، وأن قيمة اختبار اإلشارة      %81.47النسبي
0.05αاللة لذلك تُعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى د     ، 0.000 مما يدل علـى أن  ، =

وهذا يعني  ، )3(متوسط درجة المعوق لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي             
ويمكـن أن يعـزى   ، أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة جداً من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة       

ات بشكل عام وفـي نـشر ثقافـة المـسؤولية     ذلك إلى الدور الذي يلعبه اإلعالم في المجتمع     
  .االجتماعية بشكل خاص

عدم وجود دعم كاٍف لروح العمل الجماعي والتطوعي        "للفقرة الثالثة عشر    المتوسط الحسابي    . 2
أي أن المتوسط   ) 5الدرجة الكلية من    ( 3.52ساوي  ي" لدى موظفي الشركات المساهمة العامة    

 )Sig(.القيمـة االحتماليـة     وأن   4.73ار اإلشارة   ، وأن قيمة اختب   70.46%الحسابي النسبي   
0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ، 0.000تساوي   مما يـدل   ،  =

، )3(على أن متوسط درجة المعوق لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسـطة وهـي      
ويالحـظ أن   ، مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة       وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة       

هذه الفقرة كانت األضعف في فقرات المجال الثاني ويمكن أن يعزى ذلك إلى االختالف بـين                
فالكثير من الشركات ترى أنها تدعم العمـل الجمـاعي   ، في وجهات نظر الشركات والمدققين  

كل هذه الفقرة عـائق لإلفـصاح عـن         وحسب وجهه نظرها ال تش    ، والتطوعي لدى موظفيها  
 . بينما يرى المدققين عكس ذلك، المسؤولية االجتماعية

وأن المتوسـط   ، 3.79وحيث إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال الثـاني يـساوي              . 3
، 7.87، وأن قيمة اختبـار اإلشـارة        %75.85الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي       

ضـعف ثقافـة الـشركات      "لذلك يعتبر مجال    ، 0.000تساوي   )Sig.(القيمة االحتمالية   وأن  
0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة      " المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية     مما ،  =

يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة              
ا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على فقـرات هـذا     وهذ، )3(وهي  

وهذا يتفق مع مـا توصـلت إليـه    ، مما يؤهلنا للموافقة على الفرضية الفرعية الثانية ، المجال
في أن البنوك العاملة في قطاع غزة ال تلتزم بمسؤوليتها االجتماعيـة            ) 2006، األغا(دراسة  

فـي أن  ) 2007، القطـاطي (ويتفق أيضاً مع ما توصلت إليه دراسـة   ، ئةاتجاه المجتمع والبي  
ويتفـق  ، الجمعية العمومية للمساهمين تحتاج لمعلومات عن التكاليف البيئية لتقويم أداء اإلدارة      

في أن الشركات المساهمة العامة الـصناعية ال        ) 2007، جربوع(مع ما توصلت إليه دراسة      
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، جتماعية لتحقيق الرفاهية االجتماعية لجميـع أفـراد المجتمـع         تتحمل مسؤوليتها البيئية واال   
في عدم وجود وعي ) Rahahleh and Sharairi, 2008(ويتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

كامل بمفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الصناعية األردنية باستثناء بعـض           
وكذلك يتفق مـع مـا   ، تثناء بعض الممارساتوعدم وجود تطبيق كامل للمفهوم باس   ، الجوانب

في أن عدم إدراك إدارات الشركات المـساهمة العامـة          ) 2009، اللولو(توصلت إليه دراسة    
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية لمفهوم المحاسبة عن المسؤولية االجتماعيـة هـو      

 .أحد األسباب لعدم تطبيقها

ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية مـن       : "لثةالفرضية الفرعية الثا  .3.1.2.2.3.3
قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية يعيق من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية فـي تقـارير              

 ".الشركات المساهمة العامة

ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية    "     تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثالث          
أن مـا نـسبته     ) 3.30(ويبين جـدول رقـم      ، " من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية     االجتماعية

من أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق مرتفعة أو مرتفعة جداً، في حين أن ما                % 74.8
وهـذا  ، من أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق منخفضة أو منخفضة جداً           % 5.7نسبته  

ة عينة الدراسة ترى أن ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية مـن            يؤكد على أن غالبي   
قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية يعيق من اإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة فـي تقـارير                

  .الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  )3.30(جدول 

  ال الثالثالنسب المئوية لدرجات المعوق للمج
 %النسبة المئوية  درجة المعوق

 1.1 منخفضة  جداً

 4.6 منخفضة  

 19.5 متوسطة

 49.4 مرتفعة

 25.4 مرتفعة جداً

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة المعوق قـد وصـل إلـى                  وقد تم استخدام اختبار اإلشارة      
  ).3.31(ول رقم  والنتائج موضحة في جد،أم ال) 3(درجة الموافقة المتوسطة وهي 
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  )3.31(جدول رقم 
   لكل فقرة من فقرات المجال الثالث(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1.

عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقـد دورات        
ي المحاسبة واإلفصاح عـن المـسؤولية       متخصصة ف 

 .االجتماعية

4.03 80.55 8.03 *0.000 3 

2.

عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقـد نـدوات         
ومحاضرات متخصصة حول المحاسـبة واإلفـصاح      

 .عن المسؤولية االجتماعية
4.10 82.02 8.64 *0.000 1 

3.

ت عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقـد حلقـا        
بحث وورش عمل حول المحاسبة واإلفـصاح عـن         

 .المسؤولية االجتماعية
4.05 80.92 8.60 *0.000 2 

4.

ضعف دور الجمعيات المهنية الفلسطينية في توعيـة        
المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة واإلفـصاح عـن        

 .المسؤولية االجتماعية
4.01 80.18 8.15 *0.000 4 

5.

لسطينية بطباعة نشرات   عدم قيام الجمعيات المهنية الف    
متخصصة تعزز من ممارسة المحاسبين في مجـال        

 .المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

4.01 80.18 8.27 *0.000 4 

6.

عدم توفر الخبرة والمعرفـة لـدى القـائمين علـى           
الجمعيات المهنية الفلسطينية لوضع معايير ولـوائح        

ت المساهمة  تضبط المسؤولية االجتماعية لدى الشركا    
 .العامة

3.70 73.94 6.24 *0.000 9 

7.

ال تقوم الجمعيات المهنية الفلسطينية بوضع معـايير        
وإرشادات حول آليـة اإلفـصاح عـن المـسؤولية          

 .االجتماعية

3.80 75.96 7.56 *0.000 8 

8.

قصور دور الجمعيات المهنيـة الفلـسطينية بتزويـد       
يق المحاسبة  المحاسبين بالمعرفة العلمية والمهنية لتطب    

 .واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
3.87 77.43 8.12 *0.000 6 

9.
عدم كفاية البرامج التعليمية في مجال معرفة وتطبيق        

 .المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
3.84 76.88 7.66 *0.000 7 

  0.000* 9.14 78.67 3.93 جميع فقرات المجال معاً 

  .ي دال إحصائياً عند مستوي داللة  المتوسط الحساب*
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  :يمكن استخالص ما يلي) 3.31(     من خالل جدول رقم 
عدم قيـام الجمعيـات المهنيـة الفلـسطينية بعقـد نـدوات             "للفقرة الثانية   المتوسط الحسابي    . 1

ـ " ومحاضرات متخصصة حول المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية         4.10ساوي  ي

 8.64، قيمة اختبار اإلشارة     %82.02أي أن المتوسط الحسابي النسبي    ) 5 الدرجة الكلية من  (
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى         0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن  
مما يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذه الفقرة قـد زاد عـن درجـة الموافقـة                  ،  داللة  

 هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه           وهذا يعني أن  ) 3(المتوسطة وهي   
  .الفقرة

عدم توفر الخبرة والمعرفة لدى القائمين علـى الجمعيـات          "للفقرة السادسة   المتوسط الحسابي    . 2
المهنية الفلسطينية لوضع معايير ولوائح تضبط المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساهمة           

، قيمة  %73.94أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ) 5 الكلية من    الدرجة( 3.70ساوي  ي" العامة
 لذلك تعتبر هـذه الفقـرة       0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن   6.24اختبار اإلشارة   

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة    مما يدل على أن متوسط درجـة المعـوق لهـذه    ، =
وهذا يعني أن هناك موافقـة بدرجـة        ، )3( الموافقة المتوسطة وهي     الفقرة قد زاد عن درجة    

 .مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

وأن المتوسـط   ، 3.93وحيث إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال الثالـث يـساوي              . 3
 وأن، 9.14، وأن قيمة اختبار اإلشارة      %78.67الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي     

ضـعف االهتمـام بمحاسـبة      "لذلك يعتبر مجـال     ، 0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   
دال إحصائياً عند مستوى داللـة      " المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية      

0.05α جـة  مما يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذا المجال يختلف جوهرياً عن در            ،  =
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة           ، )3(الموافقة المتوسطة وهي    
وهذا يؤكد علـى   ، وهذا يؤهلنا للموافقة على الفرضية الفرعية الثالثة      ، على فقرات هذا المجال   

هـا  أن اهتمام الجمعيات المهنية الفلسطينية بالمحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة ل        
وهذا يتفق مـع    ، بالغ األثر على إفصاح الشركات المساهمة العامة عن المسؤولية االجتماعية         

في أن المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لم تحظ        ) 2007، جربوع(ما توصلت إليه دراسة     
، بالقدر الكافي من االهتمام من جانب الجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة فـي فلـسطين               

 في أن وجود الكادر المحاسبي الكفء يعد      ) 2009،  اللولو( ما توصلت إليه دراسة      ويتفق مع 
 .أحد أهم مقومات تطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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زيادة التكاليف المترتبة على اإلفـصاح االجتمـاعي        : "الفرضية الفرعية الرابعة  .4.1.2.2.3.3
  ".جتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامةيعيق من اإلفصاح عن المسؤولية اال

زيـادة التكـاليف المترتبـة علـى     "     تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الرابع       
مـن  % 66.0أن ما نـسبته  ) 3.32(حيث يبين جدول رقم   ، "اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية   

% 10.6و مرتفعة جداً، في حين ما نـسبته   أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق مرتفعة أ        
وهذا يشير إلـى أن     ، من أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق منخفضة أو منخفضة جداً           

عينة الدراسة ترى أن زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يعيق من              
يادة األرباح أما من خالل زيادة معدالت       فالشركات المساهمة العامة تعمل على ز     ، ذلك اإلفصاح 

وبالتـالي سـوف تتجنـب زيـادة     ، اإلنتاج والمبيعات أو من خالل تقليل التكاليف أو االثنين معاً   
وهذه النتيجة تؤكد على أن عينة الدراسة ال تـرى          ، التكاليف إن لم يصب ذلك في زيادة األرباح       

شركة من خالل السمعة الطيبـة وتجنـب        في اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية مصدر ربح لل       
  . الغرامات التي من الممكن أن تُفرض على الشركة والحفاظ على العمالء واستقطاب عمالء جدد

  )3.32(جدول رقم 
  النسب المئوية لدرجات المعوق للمجال الرابع

 %النسبة المئوية  درجة المعوق

 3.3 منخفضة جداً

 7.3 منخفضة  

 23.4 متوسطة

 38.0 مرتفعة

 28.0 مرتفعة جداً

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة المعوق قـد وصـل إلـى                  وقد تم استخدام اختبار اإلشارة      
  ).3.33( والنتائج موضحة في جدول رقم ،أم ال) 3(درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  
  
  
  
  
  
  
  



 107

  )3.33(جدول رقم 
  رات المجال الرابع لكل فقرة من فق(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

1. 
ال تقوم الـشركات المـساهمة العامـة بمعالجـة          

 .مساهماتها االجتماعية والبيئية محاسبياً
3.59 71.74 5.48 *0.000 11 

2. 

ـ      صاح عـن   تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلف
المعلومات االجتماعية والبيئية التي من الممكـن أن   
تلحق الضرر بصورة الشركة في أذهان أصـحاب        

 .المصالح

3.80 75.96 6.15 *0.000 7 

3. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفـصاح عـن        
المعلومات االجتماعية والبيئية التي من الممكـن أن   

 .تلحق الضرر بقيمة استثماراتها

3.76 75.23 6.07 *0.000 9 

4. 

تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفـصاح عـن        
المعلومات االجتماعية والبيئية التي من الممكـن أن   
تسبب انخفـاض اإليـرادات والتـدفقات النقديـة         

 .المستقبلية

3.77 75.41 5.86 *0.000 8 

5. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفـصاح عـن        

ية التي من الممكـن أن  المعلومات االجتماعية والبيئ 
 .يستفيد منها المنافسون

3.90 77.98 6.71 *0.000 5 

6. 
تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفـصاح عـن        
المعلومات االجتماعية والبيئية التي قد تدين الشركة       

 .عن أثرها البيئي وفقاً للقانون

3.99 79.82 7.63 *0.000 2 

7. 
همة العامة  ال يوجد استعداد من قبل الشركات المسا      

بتحمل اسـتثمارات إضـافية وفـاء بمـسؤوليتها         
 .االجتماعية والبيئية

3.81 76.15 6.65 *0.000 6 

8. 
عدم كفاية الموارد المالية التي تمكـن الـشركات          
المساهمة العامة من تـدريب موظفيهـا لتطبيـق         

 .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
3.53 70.64 4.83 *0.000 13 

9. 
فز حكومية كافية لتبنـي سياسـات       عدم وجود حوا  

اجتماعية وبيئية مرغوبة لدى الشركات المـساهمة       
 .مثل إعفاء ضريبي أو دعم معنوي

4.13 82.57 8.12 *0.000 1 

 4 0.000* 7.62 78.53 3.93ال يستخدم سوق فلسطين لألوراق المالية المعلومات      .10
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 الرتبة

االجتماعية والبيئية المفصح عنها فـي تقيـيم أداء         
 .الشركات المساهمة العامة

11. 
ال يؤثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية علـى        
قدرة الشركات المساهمة العامة على الحصول على       

 .التمويل

3.55 71.01 4.98 *0.000 12 

12. 

ضعف دور جماعات الـضغط الفلـسطينية مثـل         
جمعيات حقوق اإلنسان وحمايـة البيئـة وحمايـة         
 المــستهلك نحــو تحمــل الــشركات مــسؤوليتها

 .االجتماعية

3.97 79.45 7.57 *0.000 3 

13. 
ترى الشركات المساهمة العامة أن العوائد الماليـة        
المتوقعة من إفصاحها عن المسؤولية االجتماعيـة       

 .أقل من تكاليف اإلفصاح عنها

3.69 73.76 6.55 *0.000 10 

  0.000* 8.62 76.02 3.80 جميع فقرات المجال معاً 

0.05α إحصائياً عند مستوي داللة  المتوسط الحسابي دال* =.  
  :يمكن استخالص ما يلي) 3.33(     من خالل جدول رقم 

عدم وجود حوافز حكومية كافية لتبني سياسـات اجتماعيـة   "للفقرة التاسعة  المتوسط الحسابي    . 1
ـ " وبيئية مرغوبة لدى الشركات المساهمة مثل إعفاء ضريبي أو دعم معنـوي             4.13 ساويي

، وأن قيمة اختبار اإلشـارة      %82.57أي أن المتوسط الحسابي النسبي    ) 5الدرجة الكلية من    (
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالـة إحـصائياً        ، 0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   وأن  ، 8.12

0.05αعند مستوى داللة     قرة قد زاد عن    مما يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذه الف        ،  =
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة جداً من قبـل           ، )3(درجة الموافقة المتوسطة وهي     

وهذا يعزى إلى الشعور بأهميـة التـدخل الحكـومي لتحفيـز            ، أفراد العينة على هذه الفقرة    
  .الشركات المساهمة العامة لممارسة مسؤوليتها االجتماعية واإلفصاح عن ذلك

عدم كفاية الموارد المالية التي تمكـن الـشركات المـساهمة    "للفقرة الثامنة سابي المتوسط الح  . 2
ـ " العامة من تدريب موظفيها لتطبيق اإلفصاح عـن المـسؤولية االجتماعيـة             3.53ساوي  ي

، وقيمة اختبـار اإلشـارة      %70.64أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ) 5الدرجة الكلية من    (
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحـصائياً عنـد         ، 0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية   و 4.83

0.05αمستوى داللة    مما يدل على أن متوسط درجة المعوق لهذه الفقـرة قـد زاد عـن      ،  =
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد          ، )3(درجة الموافقة المتوسطة وهي     
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 وهذا يمكن أن يعزى إلى أن تدريب الموارد البشرية يتطلـب مـوارد         ،العينة على هذه الفقرة   
مالية إضافية األمر الذي يحد من إمكانية تدريبهم فـي مجـال المحاسـبة واإلفـصاح عـن            

 .المسؤولية االجتماعية

وأن المتوسط الحسابي    3.80وحيث إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الرابع يساوي           . 3
القيمـة  وأن  ، 8.62، وأن قيمة اختبار اإلشارة      %76.02ت المجال يساوي    النسبي لجميع فقرا  

زيادة التكاليف المترتبة على اإلفـصاح      "لذلك يعتبر مجال    ، 0.000تساوي   )Sig(.االحتمالية  
0.05αدال إحصائياً عند مستوى داللة      " عن المسؤولية االجتماعية   ممـا يـدل علـى أن      ،  =

، )3(المعوق لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهـي            متوسط درجة   
 .وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

     ومن خالل النتائج أعاله فإن الشركات المساهمة العامة ال تقوم باإلفصاح عـن المـسؤولية               
وهذا يتفـق  ، لوب وذلك كونها تتجنب التكاليف التي قد تتكبدها نتيجة ذلك   االجتماعية بالشكل المط  

في أن صانعي القرارات في الشركات المدرجة في        ) 1996، جهماني(مع ما توصلت إليه دراسة      
سوق عمان المالي مع المحافظة على البيئة حتى إذا تطلب ذلك دفع نفقات كبيرة انقلبت مـواقفهم       

في أن عدم وجود حـوافز      ) 2005، أبو العزم (ع ما توصلت إليه دراسة      ويتفق م ، إلى المعارضة 
وتجنب توفير معلومات تجرم المنـشأة عـن أثرهـا          ، حكومية كافية لتبني سياسات صديق للبيئة     

وتجنب االلتزام  ، وتجنب توفير معلومات للمنافسين عن أثر الشركة في البيئة        ، البيئي وفقاً للقانون  
تعتبر من أسباب عدم اإلفصاح عن المعلومـات        ، ة للمحافظة على البيئة   باستثمارات مالية إضافي  

وبناء على ما تقدم فإن الشركات المساهمة العامة ال تميل إلى تحمل تكاليف إضـافية إن                ، البيئية
  . لم يصب ذلك في تعظيم األرباح أو تقليل الخسائر

قات اإلفصاح عـن المـسؤولية      تؤثر معو : "الفرضية الرئيسة الثانية بشكل عام    . 5.1.2.2.3.3
االجتماعية تأثيراً ذو دالله إحصائية على تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق             

  ".فلسطين لألوراق المالية
أن ) 3.34(حيث يبين جدول رقم     ،      تم اختبار هذه الفرضية من خالل جميع فقرات االستبيان        

قون على أن درجة المعوق مرتفعة أو مرتفعة جداً، فـي           من أفراد العينة مواف   % 67.9ما نسبته   
، من أفراد العينة موافقون على أن درجة المعوق منخفضة أو منخفضة جداً          % 9.7حين ما نسبته    

وهذا يؤكد على أن عينة الدراسة توافق على أن المعوقات المذكورة في هذه الدراسة تؤثر بشكل                
اعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجـة        مرتفع على اإلفصاح عن المسؤولية االجتم     

  . في سوق فلسطين لألوراق المالية
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  )3.34(جدول رقم 
  النسب المئوية لدرجات المعوق لجميع فقرات الدراسة

 %النسبة المئوية  درجة المعوق

 3.0 منخفضة جداً

 6.7 منخفضة  

 22.4 متوسطة

 41.9 مرتفعة

 26.0 مرتفعة جداً

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة المعوق قد وصـلت إلـي   قد تم استخدام اختبار اإلشارة         و
  ).3.35( والنتائج موضحة في جدول رقم ،أم ال) 3(درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  )3.35(جدول رقم 
   لجميع فقرات االستبيان(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

ط المتوس
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

 0.000* 9.58 76.22 3.81 جميع فقرات االستبيان

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *     =.  
  :يمكن استخالص ما يلي) 3.35(     من خالل جدول رقم 

أي ) 5الدرجة الكلية من    ( 3.81ساوي  ي  لجميع فقرات االستبيان   المتوسط الحسابي      حيث إن   
القيمة االحتماليـة   وأن  ، 9.58، وأن قيمة اختبار اإلشارة      %76.22أن المتوسط الحسابي النسبي     

.)Sig(   دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة         لذلك تعتبر جميع فقرات االستبيان    ، 0.000تساوي
0.05α قد زاد عـن درجـة    ا يدل على أن متوسط درجة المعوق لجميع فقرات االستبيان     مم،  =

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفـراد العينـة             ، )3(الموافقة المتوسطة وهي    
ويجعلنا متأكـدين  ، األمر الذي يؤهلنا لقبول الفرضية الرئيسة الثانية    ، على جميع فقرات االستبيان   

لعديد من المعوقات التي تؤثر على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير            من أن هناك ا   
  .الشركات المساهمة العامة

توجد فروق ذات دالله إحصائية حول معوقات اإلفـصاح     : "الفرضية الرئيسة الثالثة  .2.2.2.3.3
لـسطين  عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق ف           

الجهة التي ينتمـي إليهـا      : (لألوراق المالية بين آراء المبحوثين تعزى إلى المتغيرات التالية        
وعـدد  ، والشهادات المهنية ، ، والمكان الذي ينتمي إليه المستجيب، وسنوات الخبرة       المستجيب

  ).الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال محاسبة المسؤولية االجتماعية
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توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية               .1.2.2.2.3.3
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة             

  .الجهة التي ينتمي إليها المستجيبتعزى إلى  بين آراء المبحوثين
تبـين أن القيمـة االحتماليـة       "  وتني –مان"أنه باستخدام اختبار    ) 3.36(     يوضح جدول رقم    

)Sig. (    ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية       "لكل من المجاالت" ،
وجميع مجـاالت االسـتبيان    " زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية       "و

0.05αمعاً كانت أقل من مستوى الداللة         ومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضية القائلة بأنة توجـد           =
الجهـة التـي    تعزى إلى   هذه المجاالت   فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول          

  .ينتمي إليها المستجيب
في هذه الحاالت كانت أكبر من      ) .Sig(     أما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية         

0.05αتوى الداللة   مس  ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات أفـراد               =
ويمكن أن تعـزى هـذه      ، الجهة التي ينتمي إليها المستجيب     تعزى إلى تلك المجاالت   العينة حول   

يفة وبالتـالي   الفروق إلى أن الشركات المساهمة العامة ال ترى أن ثقافتها االجتماعية والبيئة ضع            
وأيضاً ال تـرى بـأن اإلفـصاح عـن          ، ال يؤثر ذلك على اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية       
ويمكن أن يعزى ذلك أيضاً إلى الفرق في        ، المسؤولية االجتماعية يزيد من التكاليف التي تتحملها      

إطالع المدققين وإدارات الشركات على واقع حـال المحاسـبة واإلفـصاح عـن المـسؤولية                
حيث يفترض أن يكون المدققين على دراية ومتابعة لما يتوصل إليه علم المحاسـبة              ، الجتماعيةا

  .ومواكبة هذا التطور عبر التطبيق العملي، من تطورات أوالً بأول
  )3.36(جدول رقم 

  الجهة التي ينتمي إليها المستجيب –نتائج الفرضية الثالثة

 المجال الرقم
قيمة 
 االختبار

القيمة 
الية االحتم

)Sig(. 

 0.113 1.209 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

 0.019* 2.076ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامـة بالقـضايا االجتماعيـة         .2

3. 
ضعف االهتمام بمحاسـبة المـسؤولية االجتماعيـة مـن قبـل         

 الجمعيات المهنية الفلسطينية
0.565 0.286 

 0.009* 2.365 دة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةزيا .4
 0.029* 1.898 جميع مجاالت االستبيان معاً .5

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *   =.  
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وقات اإلفصاح عن   يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حول مع       ) 3.37(     جدول رقم   
المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق         

  .الجهة التي ينتمي إليها المستجيب تعزى إلى المالية بين آراء المبحوثين
  )3.37(جدول رقم 

  الجهة التي ينتمي إليها المستجيب –الفرضية الثالثةمتوسطات رتب 
 متوسط الرتبة

 لالمجا رقم
 مدقق شركة

 56.94 48.13 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .1

 58.34 43.19 ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية  .2

3.  
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية مـن قبـل الجمعيـات           

 المهنية الفلسطينية
58.21 54.09 

 58.80 41.54 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .4

 58.05 44.19 جميع مجاالت االستبيان معاً  .5

يتبين أن متوسط الرتبة إلجابات     ) 3.37(     من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم         
وذلك لكـل   "شركة"الذين ينتمون إلى الجهة بر من  أك" مدقق"الذين ينتمون إلى الجهة     أفراد العينة   

 فيما يتبين أن متوسط الرتبة إلجابات أفـراد    ،األول والثاني والرابع والمجاالت معاً    من المجاالت   
وذلك في المجال   " مدقق"أكبر من الذين ينتمون إلى الجهة       " شركة"العينة الذين ينتمون إلى الجهة      

ائج إلى أن إدارات الشركات تميل إلى تحميل الجمعيات المهنيـة  ويمكن أن تعزى هذه النت   ، الثالث
وأن بعـض   ،  اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية    محدوديةالفلسطينية جانب من المسؤولية اتجاه      

فيمـا يـرى    ، المدققين ال يرون أن هذا يعيق بشكل جدي اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيـة            
الرابع والمجاالت معاً تعيق من اإلفصاح عـن المـسؤولية          المدققون أن المجال األول والثاني و     

  .االجتماعية
توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية               .2.2.2.2.3.3

االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة             
  .ي ينتمي إليه المستجيببين آراء المبحوثين تعزى إلى المكان الذ

يتبين أن القيمة االحتمالية "  وتني–مان"أنه باستخدام اختبار ) 3.38(     يوضح جدول رقم 
)Sig. ( 0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللةα  ومن ثم فإنه ال توجد =

سة حول معوقات اإلفصاح عن المسؤولية فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدرا
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى طبيعة واقع الضفة ، تعزى إلى المكان الذي ينتمي إليه المستجيب
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 كالهما يقع تحت ظروف حيث، حيث عمل الشركات ومدققي الحساباتالغربية وقطاع غزة من 
 .بيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية متشابهة إلى حٍد كبير

  )3.38(جدول 
   المكان الذي ينتمي إليه المستجيب–نتائج الفرضية الثالثة

 المجال الرقم
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 0.387 0.865 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

 0.362 0.911 ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية .2

3. 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيـات     

 المهنية الفلسطينية
0.313 0.754 

 0.108 1.607 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .4

 0.270 1.102 يع مجاالت االستبيان معاًجم .5

توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية               .3.2.2.2.3.3
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة             

  .بين آراء المبحوثين تعزى إلى سنوات الخبرة
تبين أن القيمة "  واالس-كروسكال"يتضح أنه باستخدام ) 3.39(قم      من خالل الجدول ر

0.05αلجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة ) .Sig(االحتمالية   ومن ثم فإنه =
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول معوقات اإلفصاح عن 

جتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المسؤولية اال
ويمكن أن يعود ذلك إلى أن ضعف تطبيق المحاسبة واإلفصاح ، المالية تعزى إلى سنوات الخبرة

عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة كما تم توضيحه في الفصل 
ضوع المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية من المواضيع الحديثة وكذلك أن مو، الثالث
وأيضاً اتفاق عينة الدراسة على ضعف دور الجمعيات المهنية الفلسطينية في مجال ،  نسبياً

حيث عدم انتشار الوعي والمعرفة العلمية ، المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
وخاصةً مع عدم كفاية المواد ، المدققين على اختالف سنوات الخبرةوالتطبيقية بين المحاسبين و

 .التعليمية الخاصة بالمحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الجامعات الفلسطينية
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  )3.39(جدول رقم 
   سنوات الخبرة-نتائج الفرضية الثالثة

 المجال الرقم
قيمة 
 االختبار

درجات 
 الحرية

القيمة 
ة االحتمالي

)Sig(. 

 0.946 3 0.373 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

 0.613 3 1.807 ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية .2

3. 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيـات         

 المهنية الفلسطينية
0.929 3 0.818 

 0.958 3 0.313 يادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةز .4

 0.936 3 0.422 جميع مجاالت االستبيان معاً .5

توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات اإلفصاح عن المسؤولية .4.2.2.2.3.3
لألوراق المالية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين 

  تعزى إلى الشهادات المهنية التي يحملها المدقق بين آراء المبحوثين
يتبين أن القيمة "  واالس-كروسكال"يتضح أنه باستخدام ) 3.40(     من خالل الجدول رقم 

ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية "لكل من المجاالت ) .Sig(االحتمالية 
زيادة "و، "ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية"و، "االجتماعية

وجميع مجاالت االستبيان معاً كانت ، "التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
0.05αأقل من مستوى الداللة  ة  ومن ثم فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجاب=

وهذا ، المبحوثين للدراسة حول تلك المجاالت تعزى إلى الشهادات المهنية التي يحملها المدقق
يمكن أن يعود إلى أن حملة الشهادات المهنية أكثر إطالعاً من غير الحاملين للشهادات المهنية 

فمجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية ، وخاصة شهادة المحاسب القانوني األمريكية
جتماعية في الواليات المتحدة األمريكية والدول األجنبية الغربية بشكٍل عام وصل إلى مراحل اال

 .نتيجة للوعي واإلدراك ألهمية تطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، متطورة

هنية ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات الم"     أما بالنسبة لمجال 
0.05αكانت أكبر من مستوى الداللة ) .Sig(تبين أن القيمة االحتمالية " الفلسطينية  ومن ثم =

فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين حول هذا المجال تعزى إلى 
الجمعيات المهنية ويمكن أن يعود ذلك إلى وضوح دور ، الشهادات المهنية التي يحملها المدقق

، الفلسطينية في مجال التوعية واإلرشاد والتطبيق للمحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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، ويمكن أن يعزى أيضاً إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من خريجي كليات المحاسبة
  .اوبالتالي هم أعضاء في الجمعيات المهنية الفلسطينية ومطلعين على واقع حاله

  )3.40(جدول رقم 
   الشهادات المهنية-نتائج الفرضية الثالثة

 المجال الرقم
قيمة 
 االختبار

درجات 
 الحرية

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 0.001* 3 17.145 ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .1

2. 
ضعف ثقافة الشركات المـساهمة العامـة بالقـضايا االجتماعيـة      

 لبيئيةوا
13.992 3 *0.003 

3. 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات        

 المهنية الفلسطينية
5.100 3 0.165 

 0.007* 3 12.102 زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية .4

 0.001* 3 17.011 جميع مجاالت االستبيان معاً .5

0.05αي دال إحصائياً عند مستوي داللة  المتوسط الحساب* =.  
يبين متوسطات الرتب بين آراء المبحوثين حول معوقات اإلفصاح عن ) 3.41(     جدول رقم 

المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 
  .ية التي يحملها المدققالمالية تعزى إلى الشهادات المهن

  )3.41(جدول رقم 
   الشهادات المهنية-الفرضية الثالثةمتوسطات رتب 

 متوسطات الرتب
 المجال الرقم

ACPA CPA CHARTERED 
ACCOUNTANT أخرى 

1. 
ضعف التـشريعات المتعلقـة باإلفـصاح عـن         

 المسؤولية االجتماعية
47.72 88.54 46.86 52.06 

2. 
اهمة العامة بالقضايا   ضعف ثقافة الشركات المس   

 االجتماعية والبيئية
57.98 80.92 66.64 46.95 

3. 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعيـة      

 من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية
57.15 71.65 45.43 51.65 

4. 
زيادة التكاليف المترتبة علـى اإلفـصاح عـن         

 المسؤولية االجتماعية
55.83 82.54 46.21 49.85 

 48.11 50.14 87.62 56.37 جميع مجاالت االستبيان معاً .5
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تبين أنـه بالنـسبة لكـل مجـاالت         ) 3.41(     من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        
أكبر ألفراد العينـة الـذين يحملـون     االستبيان فإن متوسط الرتبة الستجابات المبحوثين للدراسة   

وهذا ، د العينة الذين يحملون شهادات مهنية أخرى      من متوسطات الرتب لباقي أفرا     CPAشهادة    
يعني أن درجة الموافقة حول معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الـشركات              

 كانت أكبر لدى     المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بين آراء المبحوثين          
مكن أن يعزى ذلك إلى التطور الذي وصل إليه تعليم          وي، CPAأفراد العينة الذين يحملون شهادة      

وبالتـالي  ، وتطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية 
ويأتي في المرتبة الثانية حملـة   ، CPAالمتطلبات الدراسية التي يجب أن يجتازها المتقدم لشهادة         

المواد الدراسية التي يجـب أن يجتازهـا        ألخيرة اشتمال    حيث لوحظ في اآلونة ا     ACPAشهادة  
ويـأتي  ،  على جانب من المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية        ACPAالمتقدم لشهادة   

 في المرتبة الثالثة من حيث موافقتهم Chartered Accountantفيما بعد الحاصلين على شهادة 
  .لة الشهادات األخرىوبعدها يأتي حم، على مجاالت االستبيان معاً

توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول معوقـات اإلفـصاح عـن المـسؤولية               .5.2.2.2.3.3
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة             
بين آراء المبحوثين تعزى إلى عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال المحاسـبة               

  .واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
القيمـة االحتماليـة   "  واالس-كروسكال"يتضح أنه باستخدام ) 3.42(     من خالل الجدول رقم  

)Sig. (         0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللةα  ومن ثم فإنه ال توجـد       =
ثين للدراسة حول معوقات اإلفصاح عن المسؤولية       فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحو      

االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة     
تعزى إلى عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجـال المحاسـبة واإلفـصاح عـن                 

لـشركات المـساهمة العامـة      ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف تطبيق ا       ، المسؤولية االجتماعية 
وبالتالي وضوح  ، لإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية كما ورد في المبحث األول من هذا الفصل           

المعوقات أمام جميع المستجيبين الذين التحقوا بدورات والذين لم يلتحقوا بدورات حول المحاسبة             
 .واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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  )3.42(جدول 
   عدد الدورات-رضية الثالثةنتائج الف

 المجال الرقم
قيمة 
 االختبار

درجات 
 الحرية

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 0.525 2 1.291 .ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .1

2.  
ضعف ثقافة الشركات المـساهمة العامـة بالقـضايا االجتماعيـة         

 .والبيئية
4.027 2 0.134 

3.  
ام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيـات   ضعف االهتم 

 .المهنية الفلسطينية
0.659 2 0.719 

 0.344 2 2.132 .زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية  .4

 0.277 2 2.566 جميع مجاالت االستبيان معاً  .5
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  :تمهيد
 من خـالل دراسـة محتـوى         وذلك مناقشة فرضيات الدراسة  تحليل و      تم في الفصل الثالث     

ـ             صادرة التقارير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ال
التوصل إلى مدى إفصاح هـذه الـشركات عـن مجـاالت مـسؤوليتها            تم  و، م2008عن العام   

الدراسة الميدانية التي شـملت مـدققي الحـسابات         نتائج  من خالل   أيضاً  و، االجتماعية المختلفة 
 أسباب  وتبين من خالل ذلك   ، وإدارات الشركات المساهمة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة        

تم التوصل إلى النتـائج    و، ماعية في تقارير تلك الشركات    اإلفصاح عن المسؤولية االجت    محدودية
  :التالية
  :نتائج الدراسة. 1.4

نتائج دراسة محتوى تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجـة فـي سـوق             .1.1.4
  :م2008فلسطين لألوراق المالية للعام 

ة المنـشورة للـشركات المـساهمة العامـة         من خالل دراسة محتوى التقارير المالية السنوي       . 1
يتضح وجود نواة صلبة فاعلة فـي     ، م2008المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية للعام        

على الرغم من أن اإلفصاح مـن قبـل         ، مجال نشاطات المسؤولية االجتماعية والتقرير عنها     
ويكاد يكون  ، الجتماعيةمعظم الشركات كان متواضعاً وضعيفاً في غالبية مجاالت المسؤولية ا         

معدوماً في بعض الشركات التي لها أثر مباشر على البيئـة والمـوارد البـشرية والمجتمـع           
وبينت الدراسة على سبيل المثال أن مجال تدريب الموارد البشرية قـد القـى              ، والمستهلكين

ذلـك  من الشركات باإلفصاح عـن     % 71حيث قامت   ، اهتماماً جيداً من قبل غالبية الشركات     
أمـا  ، بشكل كمي أي تقديم معلومات حول عدد الدورات وعدد الموظفين الذين استفادوا منها            

  .منها% 26التقرير عن ذلك نقدياً فلم يتم إال من قبل تسع شركات أي ما نسبته 
، كان المجال المتعلق بالمسائل البيئية األقل اهتماماً في تقارير الـشركات المـساهمة العامـة               . 2

واستخدام اآلالت األقل تلويثـاً     ، حافظة على التربة والهواء والمياه من التلوث      وخاصة في الم  
وقد لوحظ وجود توجه لـدى      ، للبيئة وإعادة تدوير النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية       

ثالث شركات الستخدام اآلالت األقل تلويثاً للبيئة حيث أفصحت عن ذلك بشكل وصفي فـي               
وأفصحت إحدى الشركات عن ذلك بـشكل نقـدي فـي المالحظـات             ، تقرير مجلس اإلدارة  

  .والهوامش على القوائم المالية
من الشركات عـن اهتمامهـا بجـودة        % 50أما في مجال المستهلكين والمنتج فقد أفصحت         . 3

وكان ذلك  ، من الشركات حول مجال تسعير وأمان المنتج      % 18وبشكل أقل أفصحت    ، المنتج
  .ا شركة واحدة أفصحت عن جودة المنتج بشكل نقديعد، في تقرير مجلس اإلدارة
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وفيما يتعلق بمجال المجتمع المحلي والمساهمات االجتماعية فقد كان جانب التبرعـات هـو               . 4
بشكل % 50حيث أفصحت   ، م2008األكثر بروزاً في تقارير الشركات المساهمة العامة للعام         

مجـال تـشغيل ذوي االحتياجـات       وقد كان   ، نقدي عن قيامها بتقديم تبرعات لجهات مختلفة      
على الرغم مـن  ، الخاصة من الجوانب المهملة والمغيبة في تقارير الشركات المساهمة العامة      

وقد كان  ، م2000لعام  ) 7(إلزام الشركات قانونياً بتشغيلهم حسب قانون العمل الفلسطيني رقم          
  .ثل البطالة والفقرهناك ضعفاً في مجال اإلفصاح عن المساهمة في حل مشكالت المجتمع م

  :نتائج الدراسة الميدانية.2.1.4
     توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تعيق اإلفـصاح عـن المـسؤولية                
االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين لـألوراق الماليـة     

  :شركات وهيوذلك من وجهة نظر مدققي الحسابات وإدارات ال
وتمثل ذلك على سبيل المثال     ، ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية       . 1

ونـدرة  ، في ضعف رقابة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال االجتماعي والبيئـي           
تطبيق العقوبات القانونية على الشركات المساهمة العامة التي تمتنـع عـن اإلفـصاح عـن                

وعدم وجود قرارات تشجع الشركات المساهمة العامة على اإلفـصاح          ، ؤولية االجتماعية المس
وعم اشتراط اإلفصاح االجتماعي من قبل الهيئة العامـة لـسوق           ، عن مسؤوليتها االجتماعية  

  .فلسطين لألوراق المالية
ى سـبيل   وتمثل ذلك عل  ، ضعف ثقافة الشركات المساهمة العامة بالقضايا االجتماعية والبيئية        . 2

المثال في ضعف دور اإلعالم في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعيـة للـشركات المـساهمة               
وعدم طلب معلومات ذات دالالت اجتماعية من قبل أصحاب المصالح في الـشركات             ، العامة

وضعف ممارسة الشركات المساهمة العامة لمسؤوليتها االجتماعية والبيئيـة        ، المساهمة العامة 
وعدم تأثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على تقيـيم الجمعيـة           ، مع والبيئة اتجاه المجت 

  .العمومية للمساهمين لمدى نجاح إدارة الشركة
وتمثـل  ، ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية          . 3

قد حلقـات بحـث وورش      ذلك على سبيل المثال في عدم قيامها بعقد ندوات ومحاضرات وع          
وضـعف  ، عمل ودورات متخصصة حول المحاسبة واإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة     

، دورها في توعية المحاسبين والمدققين بأهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية          
وعدم قيامها بطباعة نشرات تعزز من ممارسة المحاسبين في مجال المحاسبة واإلفصاح عن             

  .ؤولية االجتماعيةالمس
وتمثل ذلك على سبيل المثـال فـي عـدم       ، زيادة التكاليف المترتبة على اإلفصاح االجتماعي      . 4

وجود حوافز حكومية كافية لتبني سياسات اجتماعية وبيئية مرغوبة لدى الشركات المـساهمة            
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، للقـانون وتجنب اإلفصاح عن المعلومات التي قد تدين الشركة عن أثرها البيئي وفقاً             ، العامة
وضعف دور جماعات الضغط الفلسطينية مثل جمعيات حقوق اإلنسان وحماية البيئة وحمايـة        

وعدم استخدام المعلومات االجتماعيـة     ، المستهلك نحو تحمل الشركات لمسؤوليتها االجتماعية     
  .والبيئية المفصح عنها في تقييم أداء الشركات المساهمة العامة

ل عام فقد وجد أن المعوقات المذكورة في استبيان الدراسـة      وبخصوص فقرات االستبيان بشك    . 5
تؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية على تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجـة فـي سـوق                

  .فلسطين لألوراق المالية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى إلى الجهة التـي ينتمـي             . 6

في جميع مجاالت الدراسة عدا عـن المجـال الثالـث    " المدققين"الح جهة إليها المستجيب لص 
ضعف االهتمام بمحاسبة المسؤولية االجتماعية مـن قبـل الجمعيـات المهنيـة             "المتمثل في   

  .الفلسطينية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى إلى الـشهادات المهنيـة                . 7

  . في جميع مجاالت الدراسةCPAوذلك لصالح حملة شهادة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى إلى المكـان الـذي                 . 8

  .وعدد الدورات التي التحق بها المستجيب، وسنوات الخبرة، ينتمي إليه المستجيب
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  :توصيات الدراسة. 2.4
  :التوصيات التالية     على ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم 

، أن يهتم سوق فلسطين لألوراق المالية باإلفصاح عن المعلومات ذات الدالالت االجتماعيـة             . 1
ويستخدمها في تقييم أداء الشركات المساهمة العامة لما لـذلك مـن أثـر علـى اضـطالع            

ة وعدم وضع المبادرين والمبدعين في سل     ، الشركات المساهمة العامة بمسؤوليتها االجتماعية    
  .المتقاعسين والمهملين في تأدية واجبهم االجتماعي والبيئي

أن تهتم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية باإلفصاح عن              . 2
ومعالجة الضعف في المجاالت التي لم تلق االهتمـام مثـل البيئـة             ، مسؤوليتها االجتماعية 

  . والمجتمع المحلي والمستهلكين
ثقافة الشركات المساهمة العامة في المجال االجتماعي والبيئي مـن خـالل الـدور              تعزيز   . 3

  .اإلعالمي الذي يمكن أن تقوم به هذه الشركات
ضرورة تعزيز توجه الشركات المساهمة العامة اتجاه المحافظـة علـى البيئـة والمـوارد                . 4

واتجاه المجتمع والموارد   ، اتالطبيعية واستخدام اآلالت األقل تلويثاً للبيئة وإعادة تدوير النفاي        
  .البشرية والمستهلكين من خالل القرارات والتوجيهات والحوافز المادية والمعنوية المناسبة

أن تقوم الهيئات الرسمية الحكومية والمنظمات غيـر الربحيـة بتطـوير مؤشـر خـاص                 . 5
افئة الـشركات   ومك، بالمسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها أسوةً بالعديد من الدول المتقدمة        

  .المبادرة منها واألكثر عطاء لبث روح المنافسة بينها في مجال المسؤولية االجتماعية
تفعيل دور وحدات التفتيش والتوجيه والرقابة التابعة للـوزارات الحكوميـة مثـل الـصحة            . 6

والعمل والشؤون االجتماعية والتموين كٌل في مجال عملـه للكـشف عـن أي تجـاوزات                
  .شركات المساهمة العامة االجتماعية والبيئيةلمسؤوليات ال

ضرورة قيام الهيئات الرسمية المنظمة لعمل الشركات والهيئات المحلية والمنظمات الناشطة            . 7
في المجال االجتماعي والبيئي بالعمل على إصدار قوانين وتعليمات تلزم الشركات في مجال             

  .اإلفصاح عن ذلك
امعي ليحتوي على مقـرر المحاسـبة عـن المـسؤولية           تطوير برامج التعليم المحاسبي الج     . 8

  .االجتماعية
بمـا  ، تفعيل دور الجمعيات المهنية في مواكبة تطورات المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية           . 9

يعنية ذلك من قيامها بواجباتها اتجاه تطوير ورفع أداء وكفاءة المحاسبين نحو طرق وآليـات             
  .اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

ورة قيام الجمعيات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان والبيئة بتفعيل دورها اتجاه متابعـة           ضر . 10
  .إفصاح الشركات المساهمة العامة عن مسؤوليتها االجتماعية والبيئية
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  :الدراسات المستقبلية المقترحة. 3.4
 مـن فائـدة          في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بالقيام بالدراسات التالية لما فيهـا            

لتعميق إدراك وتطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في القطاع العام والقطـاع             
  :الخاص في فلسطين

) هيكل رأس المال  ، الحجم، الربحية(أثر اإلفصاح االجتماعي والبيئي على المؤشرات المالية         . 1
  .ماليةفي الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق ال

تطور اإلفصاح واإلقرار االجتماعي والبيئي في الشركات المساهمة العامـة المدرجـة فـي            . 2
  .سوق فلسطين لألوراق المالية

  .محاسبة المسؤولية االجتماعية وأثرها على تحقيق أهداف المنظمات غير الربحية . 3
  . غزةمحاسبة المسؤولية االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية الفلسطينية في قطاع . 4
  .التكاليف االجتماعية للتلوث الضوضائي في قطاع غزة . 5
  .التكاليف االجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات في قطاع غزة . 6
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  )1(ملحق رقم 
  استبيان الدراسة

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 
 

 
 

  
  

  ...الفاضلةأختي /      أخي الفاضل
  ...                                 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

معوقات اإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة فـي          ":يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان         
من وجهة نظـر    تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية           

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجـستير        ، " وإدارات الشركات  مدققي الحسابات 
  .في المحاسبة والتمويل

في الخانة  ) ×(     نرجو منكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبيان المرفق وذلك بوضع إشارة            
ستخدم إال فـي  علماً بأن البيانات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة ولن ت       ، التي تعبر عن رأيكم   

  .مجال هذه الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط
  ...أخي الفاضل/ أختي الفاضلة

     إن دقة النتائج التي ستتوصل لها هذه الدراسة تتوقف على مـدى تجـاوبكم مـع فقـرات                  
  .لذا نرجو إعطائه األهمية المناسبة دعماً منكم للبحث العلمي، االستبيان الذي بين يديكم

  
  ائق االحترام والتقديروتقبلوا ف

  
  حامد أحمد أبو سمرة/                                                            الباحث

  :معلومات للتواصل مع الباحث

 ---/ الرقم
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  قائمة استقصاء
  :بيانات عامة عن المستجيبين: القسم األول

  :المؤهل العلمي -1
  دكتوراه   ) ج(ستير                  ماج) ب(بكالوريوس                            ) أ(
  )...........          الرجاء تحديد(أخرى ) د(
  :التخصص العلمي -2
  علوم مالية ومصرفية) ج(إدارة أعمال              ) ب(محاسبة                                ) أ(
  ) ..........................دالرجاء تحدي(أخرى ) هـ(اقتصاد وعلوم سياسية                ) د(
  :سنوات الخبرة -3
  سنوات10 أقل من -5) ب( سنوات                                                5أقل من ) أ(

   سنة فأكثر   15) د( سنة                                            15 أقل من -10) ج(
  :الشهادات المهنية -4
 )   CPA) (ب                                                        ()    ACPA) (أ(

  ) .......الرجاء تحديدها(أخرى ) د                                       (Chartered Accountant) ج(
 :المركز الوظيفي -5

نائب مدير مالي                                        ) ج   (مدير مالي             ) ب(مدير عام                              ) أ(
 ) ..............حددها(أخرى ) و(مدقق                     ) هـ(رئيس قسم                            ) د(

 .دورة......... عدد الدورات التي التحقت بها في مجال المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية -6

  
  :محاور الدراسة: القسم الثاني

 درجة المعوق
مرتفعة  الفقرة رقم

 جداً
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداً

 
ضعف التشريعات المتعلقـة باإلفـصاح عـن        : المحور األول 

 .المسؤولية االجتماعية
     

1. 

ال تشترط الهيئة العامة لسوق فلسطين لألوراق الماليـة علـى          
امة اإلفصاح عن معلومات المـسؤولية      الشركات المساهمة الع  

 .االجتماعية

     

2. 

ال تقوم الهيئة العامة لسوق فلسطين لألوراق الماليـة بوضـع           
تعليمات للشركات المساهمة العامة تشجعها علـى اإلفـصاح         

 .االجتماعي

     

3. 
عدم وجود معايير محاسبية لقياس وعرض اآلثار االجتماعيـة         

 .عامةلنشاطات الشركات المساهمة ال
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 درجة المعوق
مرتفعة  الفقرة رقم

 جداً
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداً

4. 
عدم وجود قرارات تشجع الشركات المـساهمة العامـة علـى       

 .اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية
     

5. 

ضعف رقابة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية فـي المجـال          
االجتماعي والبيئي يعيـق مـن اإلفـصاح عـن المـسؤولية            

 .االجتماعية للشركات المساهمة العامة

     

6. 
بق العقوبات القانونية على الـشركات المـساهمة        نادراً ما تط  

 .العامة التي تمتنع عن اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
     

7. 

ال تشتمل القوانين السارية المفعول في فلسطين على عقوبـات          
رادعة بحق الشركات التي تخـالف المقـاييس والمواصـفات          

 .الفلسطينية

     

8. 
لمخـالفين للمقـاييس    عدم إمكانية فرض تـشريعات بحـق ا       

 .والمواصفات الفلسطينية
     

 
ضعف ثقافـة الـشركات المـساهمة العامـة         : المحور الثاني 

 .بالقضايا االجتماعية والبيئية
     

1. 
ضعف إدراك الشركات المساهمة العامة لمسؤوليتها االجتماعية       

 .اتجاه المجتمع والبيئة
     

2. 
مـسؤوليتها  ضعف ممارسة الـشركات المـساهمة العامـة ل        

 .االجتماعية والبيئية اتجاه المجتمع والبيئة
     

3. 

هناك تفاوت بين ثقافة الـشركات المـساهمة العامـة وثقافـة        
المجتمع الفلسطيني فيما يتعلـق بمتطلبـات اإلفـصاح عـن           

 .المسؤولية االجتماعية

     

4. 
ال تنظر الشركات المساهمة العامة إلى المسؤولية االجتماعيـة         

 .واجب يؤدي إلى تحقيق الرفاهية االجتماعيةعلى أنها 
     

5. 

تعتبر ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المـساهمة        
العامة جهود عشوائية أي ال تأخذ شكل تنظيمـي لـه خطـة             

 .وأهداف محددة

     

6. 
ضعف دور اإلعالم في نشر ثقافـة المـسؤولية االجتماعيـة           

 .للشركات المساهمة العامة
     

7. 
ف تمسك الشركات المساهمة العامة بالعـادات والتقاليـد         ضع

 .العربية واإلسالمية القائمة على أساس المسؤولية االجتماعية
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 درجة المعوق
مرتفعة  الفقرة رقم

 جداً
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداً

8. 
عدم تبني الشركات المساهمة العامـة سياسـة الـشفافية فـي            

 .اإلفصاح عن المعلومات ذات الطابع االجتماعي
     

9. 
ة العامـة  ال يطلب أصحاب المصالح في الـشركات المـساهم       

 .معلومات ذات دالالت اجتماعية
     

10. 
ال يؤثر اإلفصاح االجتماعي على تقيـيم الجمعيـة العموميـة           

 .للمساهمين لمدى نجاح إدارة الشركة المساهمة العامة
     

11. 
ال تدعم آلية اتخاذ القرارات فـي المـستويات المختلفـة فـي        

 .جتماعيةالشركات المساهمة العامة اإلفصاح عن المسؤولية اال
     

12. 
ال تدعم العالقات السائدة بين اإلدارات المختلفة داخل الشركات         

 .المساهمة العامة اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
     

13. 
عدم وجود دعم كاٍف لروح العمل الجماعي والتطـوعي لـدى       

 .موظفي الشركات المساهمة العامة
     

 
المـسؤولية  ضـعف االهتمـام بمحاسـبة       : المحور الثالـث  

 .االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية
     

1. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقد دورات متخصصة        

 .في المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
     

2. 

عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقد ندوات ومحاضرات        
ح عـن المـسؤولية     متخصصة حـول المحاسـبة واإلفـصا      

 .االجتماعية

     

3. 
عدم قيام الجمعيات المهنية الفلسطينية بعقد حلقات بحث وورش        

 .عمل حول المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
     

4. 
ضعف دور الجمعيات المهنية الفلسطينية في توعية المحاسبين        

 .يةبأهمية تطبيق المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماع
     

5. 

عدم قيام الجمعيات المهنيـة الفلـسطينية بطباعـة نـشرات            
متخصصة تعزز من ممارسة المحاسبين في مجال المحاسـبة         

 .واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

     

6. 

عدم توفر الخبرة والمعرفة لدى القائمين على الجمعيات المهنية         
الجتماعية الفلسطينية لوضع معايير ولوائح تضبط المسؤولية ا      

 .لدى الشركات المساهمة العامة

     

7. 
ال تقوم الجمعيات المهنية الفلسطينية بوضع معايير وإرشادات        

 .حول آلية اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
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 درجة المعوق
مرتفعة  الفقرة رقم

 جداً
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداً

8. 

قصور دور الجمعيات المهنية الفلسطينية بتزويـد المحاسـبين         
 عـن   بالمعرفة العلمية والمهنية لتطبيق المحاسبة واإلفـصاح      

 .المسؤولية االجتماعية

     

9. 
عدم كفاية البرامج التعليمية في مجال معرفة وتطبيق المحاسبة         

 .واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية
     

 
زيادة التكاليف المترتبة على اإلفـصاح عـن        : المحور الرابع 

 .المسؤولية االجتماعية
     

1. 
ـ           ساهماتها ال تقوم الـشركات المـساهمة العامـة بمعالجـة م

 .االجتماعية والبيئية محاسبياً
     

2. 

تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عـن المعلومـات         
االجتماعية والبيئية التي من الممكن أن تلحق الضرر بـصورة      

 .الشركة في أذهان أصحاب المصالح

     

3. 

تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عـن المعلومـات         
يئية التي من الممكن أن تلحق الـضرر بقيمـة          االجتماعية والب 

 .استثماراتها

     

4. 

تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عـن المعلومـات         
االجتماعية والبيئية التي مـن الممكـن أن تـسبب انخفـاض            

 .اإليرادات والتدفقات النقدية المستقبلية

     

5. 
ـ         ات تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عـن المعلوم

 .االجتماعية والبيئية التي من الممكن أن يستفيد منها المنافسون
     

6. 

تتجنب الشركات المساهمة العامة اإلفصاح عـن المعلومـات         
االجتماعية والبيئية التي قد تدين الشركة عن أثرها البيئي وفقاً          

 .للقانون

     

7. 
ال يوجد استعداد من قبل الشركات المساهمة العامـة بتحمـل           

 .ثمارات إضافية وفاء بمسؤوليتها االجتماعية والبيئيةاست
     

8. 

عدم كفاية الموارد المالية التي تمكن الشركات المساهمة العامة         
من تدريب موظفيهـا لتطبيـق اإلفـصاح عـن المـسؤولية            

 .االجتماعية

     

9. 

عدم وجود حوافز حكومية كافية لتبني سياسات اجتماعية وبيئية     
ات المساهمة مثل إعفاء ضريبي أو دعـم        مرغوبة لدى الشرك  

 .معنوي
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 درجة المعوق
مرتفعة  الفقرة رقم

 جداً
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداً

10. 
ال يستخدم سوق فلسطين لألوراق المالية المعلومات االجتماعية        

 .والبيئية المفصح عنها في تقييم أداء الشركات المساهمة العامة
     

11. 
ال يؤثر اإلفصاح عن المـسؤولية االجتماعيـة علـى قـدرة            

 .ل على التمويلالشركات المساهمة العامة على الحصو
     

12. 

ضعف دور جماعات الضغط الفلسطينية مثل جمعيات حقـوق         
اإلنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك نحو تحمل الـشركات         

 .مسؤوليتها االجتماعية

     

13. 

ترى الشركات المساهمة العامة أن العوائد المالية المتوقعة من         
يف اإلفـصاح   إفصاحها عن المسؤولية االجتماعية أقل من تكال      

 .عنها

     

  
     أسباب أخرى ترونها من وجهة نظركم تعيق اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير             

  .الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
..................................................................................... ..........  

 ...............................................................................................  
     مقترحاتكم للتغلب على معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقـارير الـشركات          

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
......... ......................................................................................  

 ...............................................................................................  
  وشكراً لحسن تعاونكم
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  )2(ملحق رقم 
   الدراسة مرتبة أبجدياًقائمة بأسماء السادة محكمي أداة

 الوظيفة التخصص االسم رقم
 مدير عام الشئون اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي محاسبة أكرم إبراهيم حماد. د .1

 نائب عميد كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة محاسبة  شحدة زعربحمدي. د .2

 جامعة اإلسالمية للشئون اإلداريةنائب رئيس ال محاسبة سالم عبد اهللا حلس. د.أ .3

 عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة اإلسالمية إحصاء سمير محمود صافي. د .4

 مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون اإلدارية محاسبة علي عبد اهللا شاهين. د .5
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  )3(ملحق رقم 
  ق الحسابات في قطاع غزة مرتبة أبجدياًأسماء وعناوين مكاتب تدقي

 العنوان عدد المدققين اسم المكتب الرقم
 خلف مدرسة الزهراء، الدرج، غزة 2 أبو خليل الخروبي .1

 أبراج المخابرات، الشيخ رضوان، غزة 1 أبو سمرة .2

 شارع لبداوي غرباً، السطر الغربي، خان يونس 1 أبو يوسف .3

 بجوار صيدلية الدكتور ماجد، شارع الصناعة،  الرمال،غزة 1 أحمد ماهر ابو شعبان .4

 3ط ، برج الجالء، مقابل مجمع أبو خضرة، الرمال، غزة 3 آرنست آند يونغ .5

 حي األمل، خان يونس 1 األسعد .6

 5عمارة كاظم ط ، شارع عمر المختار، الرمال، غزة 1 األهرام .7

 رع جاللمفترق شا، شارغ جمال عبد الناصر، خان يونس 1 إيهاب .8

 3ط ، مركز نعمة التجاري، بجوار مسجد الكنز، الرمال، غزة 4 بدر الدين .9

 بجوار النونو، عمارة النبع، شارع الثالثين، الصبرة، غزة 1 البراء .10

 4تقاطع شارع الوحدة الجالء عمارة ضبيط ط ، الرمال، غزة 2 تيسير داوود الصايغ .11

 س المفتوحةشمال جامعة القد، النصر، غزة 1 الحاطوم .12

 5ط ، عمارة ذي النورين، شرق السرايا، الرمال، غزة 1 حسام الدين عويضة .13

 8ط ، برج مشتهى، مقابل مجمع أبو خضرة، الرمال، غزة 1 حنين .14

 3ط ، برج الداعور، بجوار مسجد الكنز، غزة الرمال 1 الخبراء العرب .15

 قصر المفروشاتفوق ، غرب ترخيص السامر، الرمال، غزة 2 الخروبي ونونو .16

 عمارة أكرم مطر مدخل سوق الزاوية الشمالي، الصبرة، غزة 1 الخطيب .17

 مقابل سوق فراس شماالً، شارع عمر المختار، البلد، غزة 2 دار المحاسبة .18

 1ط ، مركز نعمة التجاري، بجوار مسجد الكنز، الرمال، غزة 1 الرباط .19

 رون الرشيدشارع مدرسة ها، حي األمل، خان يونس 1 الرحمة .20

 1مبنى األوقاف ط ، منطقة عسقولة، الزيتون، غزة 1 الزيتون .21

 6ط ، مركز نعمة التجاري، بجوار مسجد الكنز، الرمال، غزة 2 سابا وشركاهم .22

 شرق المجمع اإليطالي، شارع الحسيني، النصر، غزة 1 سبيل .23

 ةتقاطع شارع النصر مع شارع الوحد، الرمال، غزة 1 سالمة القيشاوي .24

 2برج فلسطين ط ، شارع الشهداء، الرمال، غزة 2 "الشرق االوسط  .25

 غرباً، بجوار ترخيص السامر، الرمال، غزة 2 شعاع .26

 مفترق شارع الثالثين وشارع مسجد السوسي، الصبرة، غزة 2 صافي وأبو شعبان .27

 شرق أنصار فوق مكتبة النهضة، غزة 5 طالل ابو غزالة .28

 شارع محمد يوسف النجار، ق الجسرفو، النصر، غزة 1 طيبة .29

 2ط ، عمارة زعرب، شارع القنال، الرمال، غرة 1 العالمية .30

 مركز الحسين للكمبيوتر، غرب مسجد العباس، الرمال، غزة 1 العباس .31

 بجوار مخازن نويزع، شرق البركة، الشيخ رضوان، غزة 1 عبد الجليل شعالن .32

 قرب مفترق فلسطين، ع عمر المختارشار، الرمال، غزة 1 عبد الحكيم العلمي .33



 141

 العنوان عدد المدققين اسم المكتب الرقم
 مقابل مسجد العباس، الرمال، غزة 1 عبد المالك صيام .34

 وسط المخيم، المخيم الجديد، النصيرات 1 عطية قرمان .35

 شارع الشهداء شرق برج فلسطين، الرمال، غزة 1 عكيلة .36

 1ط ، برج مشتهى، مقابل مجمع أبو خضرة، الرمال، غزة 1 عالء الدين .37

 الشارع العام بجوار البريد، البلد، دير البلح 1 ةالعود .38

 غزة شارع الجالء عمارة غزال مقابل الصليب األحمر 1 فلسطين .39

 فوق سوبر ماركت حبوش، غرب مسجد العباس، الرمال، غزة 1 القدس .40

 مفترق شارع جالل مع شارع عبد الناصر، خان يونس 2 القدس للدراسات .41

 شمال مسجد الصحابة،  الصحابةشارع، الدرج، غزة 1 قويدر .42

 2ط ، عمارة زعرب، شارع القنال، الرمال، غزة 1 كنعان .43

 غزة برج مرتجى إلى الغرب من ملعب فلسطين 2 مؤسسة حمادة .44

 2ط ، عمارة حمد، شارع اليرموك، غزة 2 مؤسسة فلسطين .45

 مقابل مسجد اإليمان، شارع كمال ناصر، النصر، غزة 1 مجموعة األعرج .46

 مقابل مستشفى دار الشفاء ، الرمال، غزة 2 وعة الغدمجم .47

 دوار أبو حميد، شارع جالل، خان يونس 1 المحاسبون العرب .48

 غزة تل الهوى إلى الغرب من فالفل الحلو 1 محمد شعبان ابو شعبان .49

 وسط المخيم، المخيم الجديد، النصيرات 1 محمد غراب .50

 مفترق شارع فلسطين، ارشارع عمر المخت، الرمال، غزة 1 المختار .51

 السرايا، عمارة السوسي، شارع عمر المختار، الرمال، غزة 2 المنار .52

 شارع عثمان بن عفان مقابل منتزه البلدية، الصبرة، غزة 1 نبيل فروانة .53

 2ط ، عمارة غرناطة، بجوار مسجد الكنز، الرمال، غزة 4 "بي دي أو ناشيونال برذرز"نشوان  .54

 شارع دير الالتين، زيتونال، غزة 1 النور .55

 2ط ، عمارة جمعية بنك الدم، أول شارع البحر شرقاً، رفح 1 الهدى .56

 2مقابل التربية والتعليم عمارة بيروت ط ، الرمال، غزة 4 الوفاء .57

 2مقابل التربية والتعليم عمارة بيروت ط ، الرمال، غزة 4 الوفاء وشركاءهم .58

 منطقة الغفري،  القدسمقابل برج، الرمال، غزة 1 اليرموك .59

  90 المجموع
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  )4(ملحق رقم 
أعضاء جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية الذين يمكن 

  وذلك حسب موقع الجمعية االلكتروني، التواصل معهم
 فاكس هاتف جوال العنوان االسم

 2504924-04 425053650  جنين  إبراهيم دحبور

 2959153-02 2980048-02  رام اهللا احمد الدعدوع

 2335180-09 2335180-09 9732374-059 نابلس احمد الميناوي

 2985013-02 2986119-02  رام اهللا احمد انجاص

 2292311-02 2290180-02 9201497-059 الخليل احمد حوامده

 2420231-02 2420230-02  رام اهللا أسامة ضاهر

 6286304-02 6282228-02 2220550-052 القدس اسعد خضر

 2297330-02 2297330-02 9315430-059 الخليل إسالم الداعور

 2987218-02 2987218-02  رام اهللا اشرف عوض

 2297314-02 2297314-02 9839619-059 الخليل إكرام القيسي

 2772016-02 2773655-02 8252355-059 بيت ساحور  أكرم ابو الزلف

 2504553-04 2504553-04 9206616-059 جنين نور فريحاتأ

 6286304-02 6282228-02  القدس آني عيسى

 6274797-02 6274797-02 2464068-052 القدس إياد نجيب

 2380266-09 2383111-09 9764879-059 نابلس أيمن اللحام

 2255750-02 2229433-02  الخليل إيهاب حسونه

 2384285-09 2333329-09 9222120-059 نابلس بسام الشايب

 2503693-04 2503693-04 0599206611 جنين جمال ابو فرحه

 2676553-09 2672935-09  طولكرم جمال حوسو

 2988219-02 2988220/1-02  رام اهللا جمال ملحم

 2297594-02 2297594-02 9735186-059 رام اهللا جميل العملة

 2378737-09 2371255-09  نابلس حمدي فتوح

 2002 582 -02 5824006-02  القدس سمير سحار

 2437888-04 2439876-04 649610-0599 جنين طارق  مساد

  2290180-02 9201496-059 الخليل طارق الخضور
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 فاكس هاتف جوال العنوان االسم

 2254728-02 2254728-02 599206069 الخليل عبدالفتاح الفروخ

 2381264-09 2381264-09 9737930-059 نابلس عدنان الخطيب

 2986105-02 2954423-02  رام اهللا عدنان طاهر

 2381264-09 2381264-09 9318518-059 نابلس كمال الخطيب

  2398159-09 9841178-059 نابلس ماجده مقبول

  6271262-02 50334643-052 القدس محمد أبو ارميله

  02- 2255750 9334335-059 الخليل محمد حسونه

  2224130-02 0599 388583 الخليل منذر الناظر

   0599339996  نبيل زيدان

 2951190-02 2961561-02  رام اهللا هاني العباسي

  2229849-02 0599839650 الخليل هاني دعنا

 2951190-02 2961561-02  رام اهللا يوسف حموده 
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  )5(ملحق رقم 
  *م31/12/2008لألوراق المالية حتى أسماء وعناوين الشركات المدرجة في سوق فلسطين 

 الشركة
  المقر

 الرئيسي
 البريد االلكتروني فاكس هاتف

        قطاع الخدمات

 paltel@paltel.net 092376227 092376225 نابلس م .ع.االتصاالت الفلسطينية م

 info@plaza.ps 022428582 022428581 البيرة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

 info@pec.ps 082888607 082888600 غزة م .ع.لسطينية للكهرباء مالف

 info@wassel.ps 022972020 022974444 رام اهللا الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستي

 hotels@palnet.com 022965242 022965240 رام اهللا المؤسسة العربية للفنادق 

 aqareia.arab@hotmail.com 92384034 092384030 نابلس المؤسسة العقارية العربية 

 Info@grandpark.com 022956950 022986194 رام اهللا جراند بارك للفنادق واالستجمام م ع م

 info@nsh-pal.org 092341506 092341501 نابلس مركز نابلس الجراحي التخصصي 

         القطاع الصناعي

 info@apcpaints.ps 092311302 092311301 نابلس العربية لصناعة الدهانات 

 acpc_co@yahoo.com 092311390 092311614 نابلس العربية لمنتوجات الباطون 

 info@jepharm.ps 022403246 022406550 البيره القدس للمستحضرات الطبية 

 nci@padico.com 092311294 092311290 نابلس الوطنية لصناعة الكرتون 

 contact@bpc.ps 022967205 022987572 م اهللارا بيرزيت لألدوية 

 aziza@aziza-ppc.com 092683180 092683177 كفرصور م.ع.دواجن فلسطين م

 inform@jerucig.com 022799770 022799777 العيزريه م.ع.سجاير القدس م

 ppic@palnet.com 092398715 092398716 نابلس فلسطين لصناعات اللدائن 

 voic@padico.com 092325036 092324161 نابلس  النباتية مصانع الزيوت

 info@gwmc.ps 022818014 022818013 بيرزيت مطاحن القمح الذهبي 

     قطاع التأمين

 nic@nic-pal.com 022407460 022983800 رام اهللا التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

 info@alarabiya.ps 092341033 092341040 نابلس م.المؤسسة العربية للتأمين م

 info@aig.ps 082824015 082824035 غزة المجموعة األهلية للتأمين 

 mic97@p-ol.com 022958089 022958090 اهللا رام م.ع.المشرق للتأمين م

 trustwb@palnet.com 022425734 022978550 البيرة ترست العالمية للتأمين 

        قطاع البنوك 

 arabislamicbank@aibnk.com 022407065 022407060 البيرة م.ع.البنك اإلسالمي العربي م

 cbp@cbpal.com 022953888 022954144 رام اهللا البنك التجاري الفلسطيني 

 info@pinvbank.com 022407887 022407880 البيرة بنك االستثمار الفلسطيني 

 info@alrafahbank.ps 022978880 022978710 رام اهللا ة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغير

 alquds@alqudsbank.ps 022979955 022979555 رام اهللا بنك القدس 

 info@bankofpalestine.com 082843039 082843039 غزة بنك فلسطين 

        قطاع االستثمار 

 alitiman_company@yahoo.com 092332420 092337334 نابلس االئتمان لالستثمار والتنمية 

 info@uci.ps 022974978 022974992 رام اهللا االتحاد لالعمار واالستثمار 

 pidcopal@yahoo.com 022954027 022954028 رام اهللا الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

mailto:paltel@paltel.net
mailto:info@plaza.ps
mailto:info@pec.ps
mailto:info@wassel.ps
mailto:hotels@palnet.com
mailto:aqareia.arab@hotmail.com
mailto:Info@grandpark.com
mailto:info@nsh-pal.org
mailto:info@apcpaints.ps
mailto:acpc_co@yahoo.com
mailto:info@jepharm.ps
mailto:nci@padico.com
mailto:contact@bpc.ps
mailto:aziza@aziza-ppc.com
mailto:inform@jerucig.com
mailto:ppic@palnet.com
mailto:voic@padico.com
mailto:info@gwmc.ps
mailto:nic@nic-pal.com
mailto:info@alarabiya.ps
mailto:info@aig.ps
mailto:mic97@p-ol.com
mailto:trustwb@palnet.com
mailto:arabislamicbank@aibnk.com
mailto:cbp@cbpal.com
mailto:info@pinvbank.com
mailto:info@alrafahbank.ps
mailto:alquds@alqudsbank.ps
mailto:info@bankofpalestine.com
mailto:alitiman_company@yahoo.com
mailto:info@uci.ps
mailto:pidcopal@yahoo.com
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 الشركة
  المقر

 الرئيسي
 البريد االلكتروني فاكس هاتف

 jrei@palnet.com 022965217 022965215 رام اهللا القدس لالستثمارات العقارية 

 iyad.abdo@jerucig.com 022799020 022799021 العيزريه م.ع.تثمرون العرب مالمس

 piico@palnet.com 092384354 092386180 نابلس فلسطين لالستثمار الصناعي 

 aqariarm@palnet.com 022986506 022986505 رام اهللا فلسطين لالستثمار العقاري 

 padicojo@padico.com 022403363 022403336  اهللارام فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة 

  حسب الموقع االلكتروني لسوق فلسطين لألوراق المالية*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:jrei@palnet.com
mailto:iyad.abdo@jerucig.com
mailto:piico@palnet.com
mailto:aqariarm@palnet.com
mailto:padicojo@padico.com
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  )6(ملحق رقم 
  تقرير األداء البيئي واالجتماعي متعدد األبعاد

  :مجال المساهمات البيئية: أوالً
العناصر المؤثرة على نوعية البيئة 

 الطبيعية
 وحدة القياس

المستويات 
 القياسية

المستويات 
 الفعلية

 االنحرافات

     :عناصر مسببة لتلوث الهواء-1

    3م/مجم أول أكسيد الكربون

    3م/مجم ثاني أكسيد الكربون

....................... .......    
    ديسيبل الضوضاء

     : عناصر مسببة لتلوث المياه-2

    مليون/ جزء  درجة الحرارة

    مليون/ جزء  األكسجين الحيوي

................. .............    

     :عناصر مسببة لتلوث التربة-3

    مليون/ جزء  أمالح ذائبة

    مليون/ جزء  الكبريتيدات

.................. .............    

  ).287:  أ2003، حنان: (المصدر
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  :مجال المساهمات العامة: اًثاني
 المقدار البيان

  : توفير فرص عمالة-1

  عدد العاملين

  نسبة العاملين من الذكور

  نسبة العاملين من اإلناث

  عدد العاملين الذين يزيدون عن احتياجات المشروع

  عدد العاملين المعوقين

  نسبة العاملين المعوقين إلجمالي عدد العاملين

  :فاهة المادية للعاملين الر-2

  متوسط األجر في المشروع

  متوسط األجر في الصناعة

  في متوسط األجر عن متوسط الصناعة) النقص(نسبة الزيادة 

  : عناصر مسببات لتلوث المياه-3

  عدد الوحدات السكنية

  عدد األسر المستفيدة

  عدد أفراد األسر المستفيدة

  مة عليها المباني إلجمالي مساحة المشروعنسبة مساحة األرض المقا

  : خدمات المواصالت-4

  عدد السيارات المخصصة لنقل األفراد

  عدد المستفيدين بخدمة النقل

  نسبة المستفيدين بخدمة النقل إلجمالي عدد العاملين

  : الخدمات الصحية-5

  عدد األسرة المتاحة بالوحدة الصحية

   بالوحدة الصحيةعدد األطباء العاملين

  عدد المستفيدين من الخدمات الصحية

  متوسط عدد المترددين على الوحدة الصحية في اليوم

  نسبة مساحة الوحدة الصحية للمساحة الكلية للمشروع

  : رعاية مجموعات خاصة-6

  عدد األسر المستفيدة بخدمة مركز رعاية الطفولة

  عدد األطفال بمركز رعاية الطفولة

  عدد العاملين بمركز رعاية الطفولة

  عدد المستفيدين من الخدمات الترفيهية

  ).288-287:  أ2003، حنان: (       المصدر
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  :مجال الموارد البشرية: ثالثاً
 المقدار البيان

  : التدريب-1

  عدد العاملين المستفيدين من برامج التدريب

  جمالي العاملين بالمشروعنسبة العاملين المستفيدين من التدريب إل

  عدد العاملين الذين تم ترقيتهم بعد التدريب

  عدد المستفيدين من التدريب من غير العاملين بالمشروع

  : األمن الصناعي-2

  معدل تكرار اإلصابة بالمشروع

  معدل تكرار اإلصابة في الصناعة

  معدل شدة اإلصابة في المشروع

  لصناعةمعدل شدة اإلصابة في ا

  نسبة التعرض إلصابات العمل في المشروع

  نسبة التعرض إلصابات العمل في الصناعة

  عدد المصابين بإصابات العمل

  عدد حاالت الوفاة بسبب إصابات العمل

  عدد حاالت العجز الكلي نتيجة إصابات العمل

  عدد حاالت العجز نتيجة العمل

  ).289:  أ2003 ،حنان: (                المصدر
  

  :معايير ومستويات األمان للمواد الضارة بالصحة
 االنحراف المستويات الفعلية المستويات القياسية وحدة القياس المادة

    درجة مئوية الوطأة الحرارية

    قدم/شمعة شدة اإلضاءة

    ديسيبل الضوضاء

    3م/مجم األتربة

    3م/مجم أدخنة

    3م/مجم جينثاني أكسيد النيترو

............... ...........    

  ).290:  أ2003، حنان: (المصدر
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  :مجال المنتج: رابعاً
 المقدار البيان

  : جودة المنتج-1

  عدد شكاوي العمالء من مستوى الجودة

  كمية المنتج المرتدة من العمالء لعدم الجودة

   الجودةعدد ساعات إصالح المنتج ليتماشى مع مستويات

  : أمان المنتج-2

  عدد الحوادث الناتجة عن استخدام المنتج

  عدد شكاوي العمالء من االستخدام غير اآلمن للمنتج

  عدد ساعات إصالح المنتج لتحقيق االستخدام اآلمن له
  ).290:  أ2003، حنان: (المصدر            
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  )7(ملحق رقم 
  ة لتأثيرات عدم الوفاء بالمسؤولية البيئية واالجتماعيةالقائمة المالي

 القيمة بالدينار البيان

   مجال المساهمات العامة: أوالً

  X  قيمة الضرر الذي يصيب األفراد بسبب تلوث الهواء

  X  قيمة الضرر الذي يصيب الموارد بسبب تلوث الهواء

  X  الهواء نصيب المشروع من قيمة أضرار تراكم مسببات تلوث

  X  قيمة أضرار عدم تنقية المخلفات السائلة

  X  نصيب المشروع من قيمة أضرار تراكم مسببات تلوث المياه والتربة

 XX   إجمالي التأثيرات السالبة

   مجال المساهمات العامة: ثانياً

  X  مقابل عدم توظيف المعوقين

  X  مقابل عدم توفير خدمات رعاية الطفولة

 XX  إجمالي التأثيرات السالبة 

   :مجال الموارد البشرية: ثالثاً

   : قيمة أضرار إصابات عمل أدت إلى

  X     التوقف عن العمل للعالج

  X     العجز الجزئي

  X     العجز الكلي

  X     الوفاة المبكرة

 XX  إجمالي التأثيرات السالبة

   :مجال المنتج: رابعاً

   : أضرار ناتجة عن     قيمة

  X     عدم تحقق المستويات القياسية للجودة

  X     عدم أمان استخدام المنتج

 XX      إجمالي التأثيرات السالبة

 XX  إجمالي التأثيرات السالبة نتيجة عدم الوفاء بالمسؤولية البيئية واالجتماعية

  ).291:  أ2003، حنان: (       المصدر
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  )8(ملحق رقم 
  .Scovill Manuf. Compشركة 

  تقرير العمل االجتماعي
 المطلوبات الموجودات الرقم

لقد أدى توسـع الـشركة فـي        : فرص التوظيف 
فرصـة  ) 10000(نشاطاتها التشغيلية إلى خلـق      

 .عمل جديدة

،  ترقية العاملين من األقليات إلى مراكز أعلـى        -
 .ال تزال دون المستوى المقبول

 اسية للتطويرالخطط األس-
ال ، تقدم العجزة من كسب المهارات والخبـرات      -

 تزال في حدود الدنيا

 برنامج توفير فرص التوظيف لألقليـات حيـث      -
ساعدت هذه البرامج علـى رفـع نـسبة تـشغيل      

% 19م إلى حـولي     1962سنة  % 6األقليات من   
 .م1972عام 

 

1- 

  . برنامج تشغيل العجزة-

  :لتلوثحماية البيئة ومكافحة ا

 تم وضع جهاز لقياس درجـة التلـوث للجـو           -
 .بالدخان والرذاذ المتطاير ن فتحات المصنع

 ال تزال الشركة ترمي بنفاياتها مـن العمليـات        -
 .اإلنتاجية في األراضي الزراعية المجاورة

2- 
مـن صـافي    % 1.3 قامت الشركة بتخصيص     -

الربح قبل الضرائب لتنظيف مجرى النهـر فـي         
 المدينة

 

  :التفاعل مع المجتمع

3- 
 كانت تبرعات الشركة للمؤسسات الخيرية فـي        -

من صافي الـربح قبـل الـضرائب        % 1.2حدود  
 .خالل الخمس سنوات الماضية

 

  ).190: 2002، الفضل وآخرون: (المصدر
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  )9(ملحق رقم 
   Linowesنموذج 

   االقتصادي-تقرير النشاط االجتماعي
    :صة باألفراداألنشطة الخا :أوالً

    :المزايا -أ

   XX .برامج تدريب للعمال -1

   XX .تبرعات للمؤسسات التعليمية -2

   XX .تكاليف معالجة زيادة معدل دوران العمال بسبب برنامج التشغيل -3

   XX .تكلفة مدرسة الحضانة الخاصة بالعاملين -4

  XX  .مجموع المزايا المتحققة لألفراد 

    :طروحاً منه األضرارم -ب

  (XX)  .تأجيل إضافة أجهزة أمان في آالت التقطيع 

 XX   صافي المزايا أو األضرار في األنشطة الخاصة باألفراد 

    :األنشطة الخاصة بالبيئة :ثانياً

    :المزايا -أ

   XX تكلفة استصالح واستزراع أرض المخلفات الخاصة بالشركة -1

   XX .ة أجهزة للرقابة على التلوثتكلفة إضاف -2

   XX .تكلفة استبعاد المواد السامة من عمليات اإلنتاج -3

  XX  :مجموع المزايا 

    :مطروحاً منه األضرار -ب

1- 
التكلفة التي كان يجب تحملها إلعادة تشجير منطقة التعدين المـستخدمة          

 .هذا العام
XX   

   XX . النهر من التلوثالتكاليف المقدرة لتطهير مجرى -2

  )(XX  :مجموع األضرار 

 XX   .صافي المزايا أو األضرار في األنشطة الخاصة بالبيئة 

    :األنشطة الخاصة باإلنتاج :ثالثاً

    :المزايا -أ

   XX .رواتب لجان أمن المنتج -1

   XX .تكلفة التحويرات على المنتج لرفع درجة أمانة -2

  XX  :يامجموع المزا 

    :مطروحاً منه األضرار -ب

  ...يتبع 
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   Linowesنموذج / تابع

 
تكلفة جهاز األمان الموصى باستخدامه من قبل لجان األمن ولكـن لـم          

 .يضف أو يستخدم في عملية أمان المنتج
 XX  

 XX   صافي المزايا أو األضرار من األنشطة الخاصة باإلنتاج 

 XX    االقتصادي للسنة-جتماعيصافي الفائض أو العجز اال 

 XX   .1/1الرصيد المدور في +  

 XX   31/12 االقتصادي لألنشطة في -الصافي الكلي لألداء االجتماعي 

  ).192+191: 2002، الفضل وآخرون: (المصدر
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  ) 10(ملحق رقم 
                 Estesنموذج  
  .................. شركة- تقرير التأثير االجتماعي 

    :المنافع االجتماعية

  XX  .السلع والخدمات التي تم توفرها

    :مدفوعات للعناصر األخرى في المجتمع

   XX عماله موظفة

   XX مدفوعات السلع وخدمات أخرى

   XX ضرائب مسددة

   XX تبرعات وإعانات

   XX توزيعات وفوائد مدفوعة

  XX XX وعات أخرىقروض للغير ومدف

  XX  منافع إضافية مباشرة للعاملين

  XX  خدمات ومعدات وتسهيالت ممنوحة للغير

  XX  تحسينات للبيئة

  XX  منافع أخرى

 XX   مجموع المنافع االجتماعية

    :ينزل منه

    :التكاليف االجتماعية

  XX  سلع ومواد أولية تم الحصول عليها من المجتمع

  XX  ومعدات مشتراهمبان 

  XX  عمل وخدمات مستخدمة

    :تفرقة عنصرية

   XX )تمييز خارجي(في التعيين 

  XX XX )تعيين داخلي( في تحديد الوظائف وفي الترقية 

  XX  إصابات و أمراض عمل

  XX  خدمات عامة وتسهيالت مستخدمة

    :أضرار للبيئة

   XX أضرار لألرض

   XX تلوث الهواء

   XX تلوث المياه

   XX ضوضاء

   XX مخلفات
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   XX تشويه الجمال للبيئة

   XX أضرار أخرى للبيئة

  XX  تكاليف أخرى

 XX XX  مجموع التكاليف االجتماعية

 XX   1/1الفائض أو العجز في + االجتماعي للسنة ) العجز( الفائض 
   XX 

 XX   12 /31الفائض المتراكم أو العجز المتراكم في 

  ).194، 2002، الفضل وآخرون: (المصدر      
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  )11(ملحق رقم 
  Seidlerنموذج 

  تقـــــرير الدخــــل االجتــــماعي
مقارنة عناصر التكاليف واإليرادات إلحدى الجامعات األمريكية باستخدام مفهوم المحاسبة المالية 

  والمحاسبة االجتماعية

 كلي جزئي تقرير الدخل االجتماعي كلي جزئي الدخل الماليتقرير 

   :المنافع االجتماعية   :اإليرادات

  XX منافع التعليم على المجتمع   XX الرسوم التي يسددها الطالب 

  XX منافع البحوث على المجتمع  XX منح أبحاث

 XX  مجموع المنافع االجتماعية  XX إعانة الدولة

    XX  داتمجموع اإليرا

   التكاليف االجتماعية   :التكاليف

  XX الرسوم التي يسددها الطالب للجامعة  XX تكاليف التعليم

  XX تكاليف البحوث  XX تكاليف البحوث

  XX بحوث الدولة  XX مساعدات طالبية

  XX عناصر أخرى  XX تكاليف إضافية

 (XX)  يةمجموع التكاليف االجتماع (XX)  مجموع التكاليف

 XX  صافي الدخل أو العجز االجتماعي XX  صافي الربح أو الخسارة

  )124: 2000، بدوي: (المصدر
  

  )12(ملحق رقم 
  تقرير الدخل االجتماعي للمنشآت الهادفة للربح

  القيمة المضافة من النشاط االقتصادي 
  مخرجات مرغوبة اجتماعياً وال يمكن بيعها +  
 ماعياً ولم يسدد مقابل لها  آثار غير مرغوبة اجت-

XX  
  

XX 
)XX( 

 XX  االجتماعي -صافي الدخل االقتصادي = 
  ).125: 2000، بدوي: (            المصدر
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  )13(ملحق رقم 
  نموذج عبد المجيد

  )المالي ـ االجتماعي(حساب األرباح والخسائر 

 كلي جزئي التكاليف الخاصة بالنشاط االقتصادي
بالنشاط اإليرادات الخاصة 
 االقتصادي

 كلي جزئي

 xx  مجمل الربح xx  مصاريف إدارية

  xx إيرادات أوراق مالية xx  فوائد السندات والقروض

  xx شركات تابعة xx  إهتالكات

 xx  أوراق مالية أخرى xx  خسائر أو مصاريف عرضية

 xx  إيرادات متنوعة xx  )بيان أو كشف مرفق(مخصصات 

 xx  صافي الربح xx  صافي الربح

 xx  إيرادات تخص مدة سابقة xx  )اهتالكات إضافية(مخصصات إضافية 

 مخصص ضرائب
 xx 

ــصات أو  ــن مخص محــول م
 احتياطيات

 xx 

صافي الـربح المحقـق مـن األنـشطة         
 االقتصادية

 xx 
صـافي الــربح المحقـق مــن   

 األنشطة االقتصادية
 xx 

      :تكاليف خاصة بالنشاط االجتماعي

      طة خاصة بالعاملينأنش

      اهتالكات خاصة بالعاملين

      اهتالكات الموجودات

     xx تكاليف أخرى

     xx أنشطة خاصة بالتفاعل مع البيئة

    xx  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

     xx تكاليف أخرى

    xx  تكاليف عالج أضرار بيئية للسنة الحالية

    xx  قوانين بالبيئة للمجتمعغرامات مخالفة 

    xx  مخصص التزامات اجتماعية

صـافي الــربح بعــد خــصم التكــاليف  
 االجتماعية

 xx 
 

  

تكاليف عالج أضـرار بيئيـة للـسنوات        
 السابقة

 xx 

 xx  صافي الربح القابل للتوزيع

صافي الربح بعد خصم تكاليف     
 xx  األنشطة االجتماعية

  ).199+198: 2002، ونالفضل وآخر: (المصدر
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  )14(نموذج رقم 
   االجتماعي وفقاً لنموذج الفضل-كشف الدخل االقتصادي

 كلي جزئي تحليلي البيان

    : إيراد المبيعات

    :  كلفة إنتاج البضاعة المباعة- 

    :   كلفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج 

       كلفة مخزون مواد أولية أول المدة 

    كلفة مشتريات المواد األولية  + 

       كلفة المواد األولية المتاحة لالستخدام

     كلفة المخون مواد أولية آخر المدة- 

       كلفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج 

    أجور عمال اإلنتاج  + 

    الكلفة األولية  

    :مصاريف صناعية غير مباشرة + 

     الموجودات الثابتة للمصنع  إهالك

     مصاريف صناعية متنوعة 

    .  مجموع المصاريف الصناعية غير المباشرة

    كلفــة الفتــرة 

    كلفة مخزون إنتاج تحت التشغيل أول المدة+ 

    ـ كلفة مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

    كلفة الصنع 

    المدة كلفة مخزون إنتاج تام أول + 

    كلفة اإلنتاج التام المعروض للبيع 

     ـ كلفة مخزون إنتاج تام آخر المدة 

     كلفة إنتاج البضاعة المباعة 

  مجمل الربح 
 :ـ المصاريف التسويقية واإلدارية التشغيلية

   

    :المصاريف التسويقية

    إعالن وترويج 

    مصاريف بيع 

  /يتبع
  
  



 159

  ...   تابع
   االجتماعي وفقاً لنموذج الفضل-        كشف الدخل االقتصادي

 كلي جزئي تحليلي البيان

    اهتالكات 

    :مجموع المصاريف التسويقية

    :  المصاريف اإلدارية

    رواتب موظفين 

    قرطاسيه 

    اهتالكات 

    متنوعة 

    مجموع المصاريف اإلدارية 

    :ويقية واإلداريةمجموع المصاريف التس

    صافي ربح العمليات

    :اإليرادات األخرى+ 

    أرباح استثمارات مالية

    فوائد دائنة

    صافي الربح من األنشطة االقتصادية

    : تكاليف األنشطة االجتماعية- 

    تكاليف األنشطة الخاصة بالعاملين  

    :كلفة المزايا الممنوحة للعاملين

    فة الضمانات االجتماعيةكل

    كلفة المالبس

    كلفة الطعام

    كلفة النقل

  مجموع المزايا
 كلفة منع الضرر عن العاملين+ 

   

    إهالك موجودات األمن الصناعي

    مجموع كلفة منع الضرر عن العاملين

    مجموع تكاليف األنشطة االجتماعية تجاه العاملين

  :الخاصة بالمجتمعتكاليف األنشطة 
  :كلفة المزايا الممنوحة للمجتمع

 مساهمة الشركة في االحتفاالت الوطنية والدينية

   

  /يتبع
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  .....      تابع
   االجتماعي وفقاً لنموذج الفضل-   كشف الدخل االقتصادي

 كلي جزئي تحليلي البيان

    مساهمة الشركة في حمالت مكافحة األوبئة

    يامجموع تكاليف المزا

    :كلفة األضرار+ 

    كلفة الضرر الذي يلحق المجتمع من تشغيل المعدات اإلنتاجية

    مجموع كلفة الضرر

    مجموع تكاليف األنشطة االجتماعية الخاصة بالمجتمع

    :تكاليف األنشطة الخاصة بحماية المستهلك

    :تكاليف المزايا الممنوحة للمستهلك

    كلفة الضمانات

    كلفة زيادة ثقة المستهلك بالمنتج

    مجموع تكاليف المزايا

    تكاليف األضرار

    مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بحماية المستهلك

    تكاليف األنشطة الخاصة بالبيئة

    المزايا الممنوحة للبيئة

    األضرار التي لحقت بالبيئة

    ئةمجموع تكاليف األنشطة الخاصة بالبي

    صافي فائض أو عجز النشاط االقتصادي ـ االجتماعي
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  ...........شركة 
  /...31/12 االجتماعي للسنة المالية المنتهية في -كشف المركز المالي

 كلي جزئي تحليلي   البيـــان

    الموجودات

    : الموجودات الثابتة-

    :اديالموجودات الثابتة الخاصة بالنشاط االقتص

    الموجودات الثابتة للمصنع

    الموجودات الثابتة للمعارض

    الموجودات الثابتة لإلدارة

     مجموع الموجودات الثابتة االقتصادية-

    مجمع إهالك الموجودات الثابتة االقتصادية

    مجمع إهالك الموجودات الثابتة للمصنع

    ارضمجمع إهالك الموجودات الثابتة للمع

    مجمع إهالك الموجودات الثابتة لإلدارة

    مجموع مجمع إهالك الموجودات الثابتة االقتصادية

    صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة االقتصادية

    :الموجودات الثابتة الخاصة بالنشاط االجتماعي

    موجودات األمن الصناعي

    صناعي مجمع إهالك موجودات األمن ال-

    صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة االجتماعية

    :مجموع الموجودات الثابتة

    :الموجودات المتداولة

    الموجودات المتداولة الخاصة بالنشاط االقتصادي

    مخزون سلعي 

    مخزون مود أولية

    مخزون إنتاج تحت التشغيل

    مخزون إنتاج تام

        المخزون السلعيمجموع

      ق.أ

       مدينون

       الصندوق

       مجموع الموجودات المتداولة االقتصادية

  /يتبع
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  ...تابع

  /...31/12 االجتماعي للسنة المالية المنتهية في -كشف المركز المالي
 كلي جزئي تحليلي   البيـــان

    :الموجودات المتداولة الخاصة بالنشاط االجتماعي

    مخزون التجهيزات الخاصة بالعاملين

    مجموع الموجودات المتداولة االجتماعية

    مجموع الموجودات المتداولة

    مجموع الموجودات االقتصادية ـ االجتماعية

    :حقوق الملكية والمطلوبات

    :حقوق الملكية

    رأس المال المدفوع                        

    جوزةأرباح مح

    مخصص مواجهة التزامات المسؤولية االجتماعية

    مجموع حقوق الملكية 

    :المطلوبات

    دائنون 

    د.أ

    مجموع المطلوبات 

        مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  )209+208: 2002، الفضل وآخرون: (          المصدر
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 


